
 Protokoll  1 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

  
Justeringens plats och tid Tisdagen den 29 september klockan 08.30, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 88 - 118 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Kenneth Hällbom Solweig Sundblad 
  
  
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 2020-09-21 
Anslaget sätts upp 2020-09-30 
Anslaget tas ned 2020-10-22 
Sista dag att överklaga 2020-10-21 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Korsängsskolans aula, måndagen den 21 september 2020, klockan 18.00–

19.14 
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Staffan Karlsson (M) 

Märta Wässman (M) 
Krister Larsson (M) 
Svante Forslund (L), från och med paragraf 93 
Tomas Rådkvist (MP) 
Ros Mari Bålöw (S) 
Marie Ekberg (S) 
Prudence Irakoze (S) 
Ronny Holmberg (SD) 
Jessica Lovéus (SD) 
Fredrick Mistenius (SD) 

  
Övriga deltagare Alija Abdijevic (S), ej tjänstgörande ledamot, från och med paragraf 113 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Ingvar Smedlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Runa Larsson (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Susanne Fridh (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Maria Bakas (S) 
Åsa Andersson (S) 
Sven Jansson (S) 
Robin Wäsche (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
Anneli Apelholm (SD) 
Peter Ring (SD) 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare 
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Inger Bertilsdotter (L), tjänstgörande ersättare 
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare  
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Paragraf 88  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Sundblad (S) och Kenneth Hällbom (MP) utses till protokolljusterare med 
Kristjan Valdimarsson (SD) som reserv. 

__________  



 Protokoll  7 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 89  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Ärende 21b Interpellation om regeringens sjujäkla satsning på äldreomsorgen, 
ställd till kommunstyrelsens ordförande 

- Ärende 21c Interpellation om Bergvretenskolan och Enöglaskolan ställd till 
ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

__________  
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Paragraf 90 Ärendenummer KS2018/634 

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige 

Beslut 
1. Länsstyrelsens beslut från den 16 juni 2020 att utse Mats Pettersson (SD) till ny 
ledamot och Fredrick Mistenius (SD) till ny ersättare efter avgångna ledamoten 
Lars Frantzén (SD) anmäls och läggs till handlingarna. 

2. Länsstyrelsens beslut från den 16 juni 2020 att utse Svante Forslund (L) till ny 
ersättare efter avgångna ledamoten Amanda Forsberg (L) anmäls och läggs till 
handlingarna. 

3. Länsstyrelsens beslut från den 16 juni 2020 att utse Yahia Abdirahman (S) till ny 
ersättare efter avgångna ledamoten Anna Lena Bäckwall (S) anmäls och läggs till 
handlingarna. 

__________  
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Paragraf 91 Ärendenummer KS2020/450 

Medborgarförslag - Utomhusschack för pensionärer 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ärende om utomhusschack för pensionärer har inkommit den 9 juni 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 92 Ärendenummer KS2020/459 

Medborgarförslag - Basketplan 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att skapa en ny basketplan har inkommit den 12 juni 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 93 Ärendenummer KS2020/468 

Medborgarförslag - Vad gör vi med platsen 
kommunhuset står på? 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om vad vi ska göra med platsen kommunhuset står på har 
inkommit den 16 juni 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 94 Ärendenummer KS2020/469 

Medborgarförslag - Stäng av Källgatan och torget för 
trafik 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att stänga av Källgatan och torget för trafik har inkommit 
den 16 juni 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 95 Ärendenummer KS2020/505 

Medborgarförslag - Dags för namnbyte av det nya 
Gymnasiet 

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

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att byta namn på nya gymnasiet har inkommit den 30 juni 
2020.   

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 96 Ärendenummer KS2020/452 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Romberga 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ärende om hundrastgård i Romberga har inkommit den 10 juni 2020.   

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 97 Ärendenummer KS2020/525 

Medborgarförslag - Iordningställande av gamla 
banvallen mellan Enköping och Uppsala så att den kan 
fungera som cykelväg 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att ställa iordning gamla banvallen mellan Enköping och 
Uppsala så att den kan fungera som cykelväg inom 10 juli 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 98 Ärendenummer KS2020/539 

Medborgarförslag - Boulebana 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om boulebana har inkommit 30 juli 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 99 Ärendenummer KS2020/544 

Medborgarförslag - Utegym 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om utegym i Hummelsta har inkommit den 3 augusti 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 100 Ärendenummer KS2020/548 

Medborgarförslag - Ny profilering 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om ny profilering av Enköping har inkommit den 6 augusti 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 101 Ärendenummer KS2020/553 

Medborgarförslag - Teknikbana/pumptrack för 
mountainbike 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om teknikbana/pumptrack för mountainbike har inkommit den 
10 augusti 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  



 Protokoll  20 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 102 Ärendenummer KS2020/554 

Medborgarförslag - Gratis parkering i Enköping 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om gratis parkering i Enköping har inkommit den 10 augusti 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 103 Ärendenummer KS2020/557 

Medborgarförslag - Utveckla Nederby natur- och 
friluftsområde 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ärende om att utveckla Nederby natur- och friluftsområde har inkommit den 11 
augusti 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 104 Ärendenummer KS2020/567 

Medborgarförslag - Hastighetsbegränsningar i 
Enköping 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om hastighetsbegränsningar i Enköping har inkommit den 14 
augusti 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 105 Ärendenummer KS2020/609 

Medborgarförslag - Bygg en lekpark i Bredsand 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga en lekpark i Bredsand har inkommit den 7 
september 2020.   

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 106 Ärendenummer KS2020/589 

Motion - Aktivera plan B för Stattgropen! 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Jesper Englundh (S) har den 31 augusti 2020 inkommit med en motion där 
följande yrkanden lämnas: 

att Enköpings kommun anlägger en park med inslag av lek, kultur och hälsa där 
gropen nu finns. 

__________  
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Paragraf 107 Ärendenummer KS2020/597 

Interpellation  gällande arbetsmarknadsenheten, ställd 
till utbildning- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
Sven Jansson (S) har den 3 september 2020 inkommit med en interpellation 
gällande arbetsmarknadsenheten, ställd till utbildning- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande Mats Flodin (M). 

__________  
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Paragraf 108 Ärendenummer KS2020/619 

Interpellation om utvecklingen av Statt-tomten, ställd 
till ordförande i kommunstyrelsens Plex-utskott 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Wikman (NE) har den 8 september 2020 inkommit med en interpellation 
om utvecklingen av Statt-tomten, ställd till ordförande i kommunstyrelsens Plex-
utskott Ulrika Ornbrant (C). 

__________  



 Protokoll  27 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 109 Ärendenummer KS2020/639 

Interpellation om regeringens sjujäkla satsning på 
äldreomsorgen, ställd till kommunstyrelsens 
ordförande 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
Jesper Englundh (S) har den 16 september 2020 inkommit med en interpellation 
om regeringens sjujäkla satsning på äldreomsorgen, ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Ingvar Smedlund (M). 

__________  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 110 Ärendenummer KS2020/626 

Interpellation om Bergvretenskolan och Enöglaskolan 
ställd till ordförande i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Lindén (SD) har den 10 september 2020 inkommit med en 
interpellation om Bergvretenskolan och Enöglaskolan ställd till ordförande i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mats Flodin (M). 

__________  
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Paragraf 111 Ärendenummer KS2019/859 

Svar på motion om ordningsvakter på Enöglaskolan 

Beslut 
Motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Tommy Henriksson (SD) inkom med en motion 
om ordningsvakter på Enöglaskolan den 5 december 2019. Motionen har varit på 
remiss till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som lämnade sitt remissvar 
den 26 mars 2020. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beviljar en 
provperiod på 6 månader med patrullerande ordningsvakter på Enöglaskolans 
skolgård, med efterföljande utvärdering av Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden med beslut om förlängning eller avslut. Till motiv för sitt 
yrkande nämns Enöglaskolans ökning av antalet kränkningsärenden, sammanlagt 
107 stycken under perioden mars till oktober 2019. Enligt motionären är många av 
problemen disciplinära och skulle kunna avstyras av ordningsvakter på skolgården. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens remissvar framgår att 
Enöglaskolan arbetar systematiskt i sitt förebyggande arbete mot kränkande 
behandling. Samtliga kränkningsärenden leder till riktade åtgärder på såväl individ- 
och gruppnivå. Det förebyggande arbetet tillsammans med det åtgärdande arbetet 
har givit resultat. I januari anmäldes 8 kränkningar och fram till den 26 februari 
anmäldes 6 kränkningar. 

Vidare konstaterar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att skollagens 2 
kapitel 10 paragraf slår fast att rektor fattar beslut om enhetens inre organisation 
och för att fördela resurser inom enheten. Det innebär således att frågan om vilka 
roller och personer som anställs på en skola avgörs av rektor. 

I skollagens 1 kapitel 5 paragraf slås fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finner inget 
stöd för förslaget inom vare sig beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. 

Kommunledningsförvaltningen delar utbildningsförvaltningens bedömning. 
Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen att motionens förslag på 
åtgärder inte kommer ge de effekter som önskas.   
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Kommunledningsförvaltningen förslår att motionen avslås. I beredningen av 
ärendet har kommunens säkerhetsstrateg medverkat.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 1 september 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Yrkanden 
Tommy Henricsson (SD) yrkar bifall till motionens yrkande. 

Mats Flodin (M) och Magnus Ahlkvist (V) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande om bifall till motionen från Tommy 
Henricsson (SD) och ett yrkande om avslag till motionen från Mats Flodin (M) och 
Magnus Ahlkvist (V). Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att 
yrkandena ställs mot varandra. Fullmäktige godkänner beslutsgången. 

Fullmäktige får ta ställning till förslagen och ordförande finner att fullmäktige valt att 
avslå motionen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Motionären, för kännedom  
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Paragraf 112 Ärendenummer KS2019/857 

Svar på motion om stora torget 

Beslut 
1. Punkt ett, två och tre i motionens förslag till beslut anses besvarade 

2. Punkt fyra i motionens förslag avslås 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Anders Lindén (SD) den 5 december 2019 
inkom med en motion. Motionen föreslår  

1. att det införskaffas ett antal bodar som används för försäljning,  
2. att verka för frekventa arrangemang på torget med musik eller annat 

uppträdande, 
3. att tillåta uteservering på torget under de varma månaderna, 
4. att anlägga en isbana för skridskoåkning vintertid.  

För motiv till sitt yrkande anges att stora torget behöver få mer liv och rörelse till 
gagn för näringslivet och våra medlemmar i kommunen.  

Motionen lämnades på remiss till tekniska nämnden som svarade den 25 mars 
2020. I svaret anger de att de tillsammans med upplevelseförvaltningen berett 
ärendet och är till stora delar positiva till förslagen. Flera av förslagen kan vara en 
del i arbetet med årets stadskärna 2025. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
avseende förslagen att införskaffa bodar och att verka för frekventa arrangemang 
på torget. Dessa förslag kan göras som en del av arbetet med årets stadskärna. 
Som samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar finns redan möjlighet för 
uteserveringar genom en ansökan om markupplåtelse. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen avvaktar med att anlägga en 
isbana på torget. Kostnaderna uppskattas till åtminstone 200 000 kr och är inte 
medtagna i budgetarbetet för kommande års budget.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Punkt ett och två i motionens förslag till beviljas. 
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2. Punkt tre i motionens förslag är besvarat. 

3. Punkt fyra i motionens förslag avslås 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har den 1 september 2020 berett ärendet och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Punkt ett, två och tre i motionens förslag till beslut anses besvarade 

2. Punkt fyra i motionens förslag avslås 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar att punkt ett och två i motionen bifalles, punkt tre anses 
besvarat och punkt fyra avslås.  

Kenneth Hällbom (MP) yrkar på kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill 
säga att punkt ett, två och tre i motionens förslag anses besvarade och att punkt 
fyra avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar när det gäller punkt ett och två i motionens förslag så 
finns det ett yrkande om bifall till punkterna från Anders Lindén (SD) och ett 
yrkande från Kenneth Hällbom (MP) om att punkt ett och två ska anses besvarade, 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. När det gäller punkt tre och 
fyra finns det inga andra yrkanden än yrkanden i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag´, det vill säga att punkt tre ska anses besvarat och punkt fyra ska avslås. 

Ordföranden förslår därför en beslutsgång som innebär att Anders Lindén (SD) och 
Kenneth Hällboms (MP) respektive yrkande om punkt ett och två ställs mot 
varandra och därefter får kommunfullmäktige ta ställning till punkt tre och fyra. 
Fullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordförande låter fullmäktige ta ställning till förslagen och finner att fullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 



 Protokoll  33 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________  



 Protokoll  34 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 113 Ärendenummer KS2020/302 

Upphävande av riktlinjer för färdtjänst 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att tekniska nämndens förslag till nya riktlinjer för 
färdtjänst ska skickas på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala 
pensionärsrådet, samt för att se över punkt 4.6 i riktlinjerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram nya 
riktlinjer för färdtjänst. Tekniska nämnden antog de nya riktlinjerna den 25 mars 
2020, paragraf 28, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare 
beslut om riktlinje, KS2014/143.  

Enligt reglementet är det tekniska nämnden som ansvarar för färdtjänst och 
fastställer nya riktlinjer.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, upphävs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, upphävs. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 1 september 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, upphävs. 

Yrkanden 
Magnus Ahlkvist (V) yrkar att ärendet återremitteras för att tekniska nämndens 
förslag på nya riktlinjer för färdtjänst ska skickas på remiss till kommunala 
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pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet. Anders Wikman (NE) yrkar 
bifall till Magnus Ahlkvists (V) återremissyrkande, med tillägget och också punkt 4.6 
i riktlinjerna ska ses över i samband med återremissen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endas finns två yrkande om återremiss, ett från Magnus 
Ahlkvist (V) med motiveringen att riktlinjerna ska skickas på remiss till kommunala 
pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet. Samt ett från Anders Wikman 
(NE) som också yrkat bifall till Magnus Ahllkvists (V) motivering men med tillägget 
att också punkt 4.6 i riktlinjerna ska ses över.  

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att fullmäktige först tar  ställning 
till Magnus Ahlkvists (V) återremissyrkande, och därefter till Anders Wikmans (NE) 
tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns. 
 
Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning och finner att kommunfullmäktige 
beslutat återremittera ärendet i enlighet med Magnus Ahlkvists (V) yrkande och 
Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande.  
 
__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 114 Ärendenummer KS2020/393 

Ändring av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 

Beslut 
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i 
nämndens sammanträden på distans. 

2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har den 14 maj 2020 inkommit från ägarsamrådet för den 
gemensamma överförmyndarnämnden. Av skrivelsen framgår bland annat att, 
under föreliggande extraordinära förhållanden, så har frågan om deltagande på 
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden 
aktualiserats. Gällande kommunallag medger deltagande på distans. För att det 
ska vara möjligt för ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndarnämnden att delta i nämndens sammanträden på distans, måste 
beslut om det fattas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. 
Därutöver måste reglementet för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken 
utsträckning det får ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det 
föreslås att respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar 
att deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens 
reglemente. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
För att den gemensamma överförmyndarnämnden ska kunna ändra i sitt 
reglemente krävs att alla kommuners fullmäktige i Uppsala län beslutar om att 
ändra reglementet. Kommunledningsförvaltningen bedömer att Enköpings 
kommuns fullmäktige bör besluta i enlighet med ägarsamrådets förslag till beslut.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i 
nämndens sammanträden på distans. 

2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i 
nämndens sammanträden på distans. 

2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 1 september 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i 
nämndens sammanträden på distans. 

2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

__________ 
 
Kopia till: 
Överförmyndarnämnden, för kännedom   
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Paragraf 115 Ärendenummer KS2020/458 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ett protokollsutdrag har inkommit från vård- och omsorgsnämnden den 12 juni 
2020. Av protokollsutdraget framgår att kommunernas socialnämnder är skyldiga 
att anmäla ej verkställda beslut och avbrott till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Skyldigheten avser beslut som inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet 
med rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Redovisningen ska 
också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
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 31 december 2019 och som inte 
verkställts senast 31 mars 2020. 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 har den 20 maj 2020 
inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 24 beslut enligt SoL 
inte har verkställts inom den aktuella perioden. 14 av dessa avser särskilt boende. 
Det är enbart två av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. 
Redovisningen visar också på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet. Inom 
LSS är det 27 beslut som inte har verkställts. 17 av dessa avser avbrott i 
verkställighet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 1 september 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 första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 116 Ärendenummer KS2020/410 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden 2020 

Beslut 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ett protokollsutdrag har inkommit från socialnämnden den 22 maj 2020. Av 
protokollsutdraget framgår att kommuner har skyldighet att rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ 
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. Rapporteringen avser även 
avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts på nytt inom 3 månader från 
avbrottet. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 
1§ som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att 
betala en särskild avgift. 

Aktuellt per första kvartalet 2020 

Socialförvaltningen har ett (1) ej verkställt beslut. Ärendet gäller kontaktperson för 
barn som beviljades 191111. Lämplig uppdragstagare har inte gått att rekrytera. 
Arbetet fortsätter för att verkställa beslut. 

Information till socialnämnden utifrån pågående Corona pandemin. 

Socialförvaltningen har just nu fyra (4) ytterligare barn som väntar på 
kontaktperson. Dessa beslut har fattats i mars och april 2020. Kontaktpersoner har 
inte kunnat rekryteras till barnen då uppdragstagare uppger sig inte vilja ta nya 
uppdrag med hänvisning till Corona.   De som kontaktats uppger att de längre fram 
är villiga att ta nya uppdrag. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 



 Protokoll  41 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 1 september 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 117  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Kommunstyrelsens beslut från den 1 september 2020, Svar på medborgarförslag 
- Den sovande jouren, för medarbetare inom Enköpings LSS, är också 
tjänstgörande timmar som ska ingå sysselsättningsgraden, KS2019/715 

- Kommunstyrelsens beslut från den 1 september 2020, Svar på medborgarförslag 
- Låt hyresvärdar vara skyldiga att tillhandahålla rum för källsortering, KS2020/1 

- Tekniska nämndens beslut från den 26 februari 2020, Svar på medborgarförslag - 
Trafiksituationen norr om järnvägsstationen, KS2019/201 

- Tekniska nämndens beslut från den 26 februari 2020, Svar på medborgarförslag - 
Gör om gamla brandstationen i Örsundsbro till föreningslokal, KS2019/307 

- Tekniska nämndens beslut från den 26 februari 2020, Svar på medborgarförslag - 
Gör om gamla brandstationen i Örsundsbro till föreningsgård, KS2019/280 

- Tekniska nämndens beslut från den 26 februari 2020, Svar på medborgarförslag - 
Föreningsgård i Örsundsbro, KS2019/281 

- Tekniska nämndens beslut från den 25 mars 2020, Svar på medborgarförslag - 
Mer lyse i Anna Lindhs park i Grillby, KS2019/761 

__________  
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Paragraf 118 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Katarina Zestes (L) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, 
och ersättare i valberedningen.  
 
Susanne Fridhs (MP) av avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 
 
Tommy Myrsells (M) avsägelse av uppdraget som ordförande i valnämnden. 
 
Sverre Ahlboms (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs:  

Nämndeman, till och med 31 december 2023: 
 
Ledamot   Ronny Holmberg 
  efter Hans Roheden   
 
Ledamot  Jan Lennartsson 
  efter Karl-Erik Lagerholm  
 
Miljö- och byggnadsnämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare Jesper Smith (SD) 
  efter Vakant (SD) 
 
Kommunstyrelsen, till och med 31 oktober 2022 
 
Ledamot Linda Johansson (S) 
  efter Sverre Ahlbom (S)  
 
Valberedningen, till och med 31 oktober 2022 
 
Ledamot  Vakant (L)  



 Protokoll  44 (44) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

  efter Katarina Zeste (L)  
 
Valnämnden, till och med 31 december 2022 
Ordförande Vakant (M)  

efter Tommy Myrsell (M) 

Beskrivning av ärendet 
Susanne Fridh (MP) har den 9 juni 2020 inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 

Katarina Zeste (L) har den 27 augusti 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdragen som ledamot i fullmäktige och ersättare i valberedningen. 

Tommy Myrsells (M) har den 7 september 2020 inkommit avsägelse av uppdraget 
som ordförande i valnämnden. 

Sverre Ahlboms (S) har den 17 september inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

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