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Sammanträdesdatum
2020-03-02
Kommunfullmäktige

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Korsängsskolans aula, måndagen den 2 mars 2020, klockan 18.00–22.22,
med ajournering klockan 18.06-18.50 för utdelning av tillgänglighetspriset
och information om riksdagens jubileumsarbete under rubriken ”Demokratin
100 år”.

Beslutande

Se sida 2.

Justeringens plats och tid

Tisdag den 10 mars 2020 klockan 8.30 i sammanträdesrummet Kejsarkrona,
Linbanegatan 12

Avser paragrafer

15 - 25

Sekreterare
Maria Westberg
Ordförande
Rolf Carlsson
Justerande
Kenneth Hällbom

Åsa Andersson

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
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2020-03-02
2020-03-10
2020-04-01
2020-03-31

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.
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Beslutande

Justerarnas signaturer

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)
Christer Nyström (M)
Pernilla Åström (M)
Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare
Ulrika Ornbrant (C)
Elisabeth Norman (C), från och med paragraf 18
Rebecka Lindström (C)
Jan Fredriksson (C)
Susanna Gerhard (C)
Monica Hallgren (C), tjänstgörande ersättare till och med paragraf 17
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare
Jenny Gavelin (L)
Katarina Zeste (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kristina Eriksson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Tomas Rådkvist (MP), tjänstgörande ersättare
Jesper Englundh (S)
Linda Johansson (S)
Matz Keijser (S), från och med paragraf 18
Solweig Sundblad (S)
Sverre Ahlbom (S)
Solweig Eklund (S)
Hans Olsson (S)
Åsa Andersson (S)
Sven Jansson (S)
Alija Abdi (S)
Robin Wäsche (S)
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare till och med paragraf 17
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare
Anders Wikman (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Agneta von Schoting (NE)
Johnny Karlsson (NE)
Kim Jämsä (NE), till och med paragraf 20
Martin Ancons (NE), tjänstgörande ersättare från och med paragraf 21
Magnus Ahlkvist (V)
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Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Justerarnas signaturer

Britta Dalved (V)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Benjamin Albertsson (SD)
Lars Frantzén (SD)
Tommy Henriksson (SD)
Angelika Bergfeldt (SD)
Mats Pettersson (SD), tjänstgörande ersättare
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare
Johan Westermark (M)
Märta Wässman (M)
Krister Larsson (M)
Monica Hallgren (C), från och med paragraf 18
Lars Olsson (C)
Inger Bertilsdotter (L)
Heikki Tiitinen (KD)
Johan Engwall (S), från och med paragraf 18
Marie Ekberg (S)
Prudence Irakoze (S)
Susanne Brofall (S)
Martin Ancons (NE), till och med paragraf 20
Karin Fjällström (NE)
Jessica Lovéus (SD)
Maria Westberg, kommunsekreterare
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Paragraf 15

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Kenneth Hällbom (MP) och Åsa Andersson (S) utses till protokolljusterare med
Anders Wikman (NE) som ersättare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 16

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- punkt 2b - Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare,
KS2018/634
- punkt 7b - Motion - Inrätta en visselblåsarfunktion, KS2020/168
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 17

Ärendenummer KS2018/634

Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Länsstyrelsens beslut från den 17 februari 2020 att utse Robin Wesche (S) till ny
ledamot och Susanne Brofall (S) till ny ersättare efter avgångna ledamoten Katri
Karlsson (S) anmäls och läggs till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 18

Ärendenummer KS2020/69

Medborgarförslag - Hundpark
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om hundpark har inkommit den 27 januari 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 19

Ärendenummer KS2020/121

Medborgarförslag - Container för invasiva arter på
återvinningsstationen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att sätta upp en container för invasiva arter på
återvinningsstationen har inkommit den 12 februari 2020.
__________
Kopia till:
Kommunsekreteraren, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 20

Ärendenummer KS2019/270

Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Anders Lindén (SD), Kristjan Valdimarsson (SD), Benjamin Albertsson (SD), Lars
Frantzén (SD), Tommy Henriksson (SD), Mats Pettersson (SD), Ronny Holmberg
(SD) och Angelika Bergfeldt (SD) reserverar sig mot att motionen inte bifalls.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 20 januari 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Sverigedemokraterna har lämnat in en motion
om att ändra Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter. Motionens förslag är
att kommunfullmäktige beslutar att:
1. På offentlig plats införa tillståndsplikt för pengainsamling med bössa eller
liknande förutom när grundskoleklasser samlar in pengar till hjälporganisationer
eller liknande.
2. Förbjuda passiv pengainsamling.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Rättslig reglering
I kommunallagen anges vad en kommun ska och får ägna sig åt. Det kallas för den
kommunala kompetensen. Kommunen ska ägna sig åt sådant som är av allmänt
intresse för kommunens medlemmar (2 kapitlet paragraf 1 kommunallagen). Den
får inte ägna sig åt angelägenheter som ankommer på annan, till exempel stat eller
region, såsom försvarsverksamhet eller allmän sjukvård (2 kapitlet paragraf 2
kommunallagen).
Möjligheten för en kommun att utfärda föreskrifter kring allmän ordning regleras i
ordningslagen (3 kapitlet 8 paragrafen). Där anges att föreskrifter får meddelas om
det behövs för att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats.
Vad som är offentlig plats regleras också i ordningslagen och kan till exempel vara
gator, parker och torg som anges som allmän plats i detaljplan (1

Justerarnas signaturer
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kapitlet 2 paragrafen ordningslagen). Privatägd tomtmark är i regel inte offentlig
plats.
Ordningsföreskrifter i en kommun brukar till exempel reglera alkoholförtäring,
tillstånd för tillfällig handel och campingplatser.
Kommunen behöver inte visa att det förekommit störningar för att reglera en
företeelse i ordningsföreskrifter. Däremot får inte föreskrifterna vara för
långtgående. En analys av behovet av reglering ska alltid göras och reglerna ska
vara proportionerliga. De får enligt lagen inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vad det
innebär regleras närmare i rättspraxis och brukar handla om storlek på geografiskt
tillämpningsområde, vilka tider reglerna ska gälla, och att reglerna ska vara sakliga
(se HFD 2018 ref 75).
I rättspraxis har det godtagits att göra en dylika regleringar genom
ordningsföreskrifter, se till exempel HFD 2018 ref 75 som gällde ett avgränsat
förbud mot passiv pengainsamling. Domen anger att ordningslagens principer om
saklighet och proportionalitet alltjämt ska följas, till exempel att tillståndsplikten
gäller inom vissa tider eller vissa avgränsade områden. Detta kan jämföras med
regler om alkoholförtäring, där allmänt förbud utan begräsningar inte har godtagits i
domstol (se RÅ 1997 ref 41).
Förarbetena till ordningslagen anger att kommuner inte ska besluta om
ordningsföreskrifter är ”onödiga” och behöver ta ställning till att regleringen
verkligen behövs (prop. 1992/93:210 s 142). Förarbeten används till att förstå
intentionerna med en lagstiftning.
Förvaltningens överväganden
Motionen föreslår att pengainsamling med bössa eller liknande på offentlig plats i
Enköpings kommun bara ska få ske med tillstånd från polisen. Detta undantaget till
exempel skolor. Vidare föreslås också att passiv pengainsamling ska förbjudas.
Motionen anger bland annat att skäl för detta är att stävja bedrägeriförsök genom
pengainsamling i bössa i falskt namn.
I Enköpings kommun har tekniska nämnden ansvar för kommunens
ordningsföreskrifter. Kommunledningsförvaltningen har därför inhämtat
samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning om det förekommer störningar av den
allmänna ordningen på grund av passiv pengainsamling och bössinsamling och
några sådana indikationer har inte förvaltningen fått. Enstaka klagomål har
inkommit men inte i en omfattning som kan anses indikera behov av en reglering.
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Polisen i Enköping uppger till förvaltningen att det inte finns några
polisanmälningar de senaste åren avseende bedrägeriförsök med bössinsamling i
falskt namn.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att motionen bör avslås. Det kan
inte anses vara påkallat för att upprätthålla allmän ordning att reglera
pengainsamling på offentlig plats. Detta anser kommunledningsförvaltningen gälla
både avseende ett allmänt förbud mot passiv pengainsamling och en tillståndsplikt
för bössinsamling. En reglering får därmed anses onödig och ska då enligt
intentionerna i ordningslagen inte förekomma i ordningsföreskrifterna. En sådan
ordningsföreskrift skulle då vara för långtgående och osaklig. Även om kommunen
inte behöver påvisa pågående störningar för att motivera en regeländring så anser
kommunledningsförvaltningen att ordningslagens syfte och principer om att
minimera graden av reglering utifrån behov ger att förslaget bör avslås.
En klar förutsättning för att endera förslaget skulle anses lagenligt är att både
tillståndsplikten och, i synnerhet, förbudet begränsades i vart fall avseende
geografiskt område. Även om föreskrifterna begränsades till vissa områden anser
dock kommunledningsförvaltningen regelförändringen vara onödig, då det inte har
konstaterats någon allmän störning idag på offentlig plats i kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar frågor om allmän ordning i sitt ordinarie
arbete utifall att behovet av reglering skulle förändras framöver.
Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förvaltningen därför att motionen avslås i
sin helhet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 28 januari 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 11 februari 2020 paragraf 30 och lämnat
förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Tommy Henriksson (SD), Anders Lindén (SD) och Lars Frantzén (SD) yrkar bifall
till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Kenneth Hällboms (MP)
yrkande att motionen ska avslås och dels Tommy Henrikssons (SD) med fleras
yrkande att motionen ska bifallas. Ordföranden föreslår en beslutsgång som
innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner
beslutsgången.
Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som
vill avslå motionen röstar Ja och den som vill bifalla motionen röstar Nej.

Justerarnas signaturer

Beslutande

Ja

Ingvar Smedlund (M)

X

Bitte Myrsell M)

X

Mats Flodin (M)

X

Peter Book (M)

X

Runa Larsson (M)

X

Yvonne Bromée (M)

X

Staffan Karlsson (M)

X

Christer Nyström (M)

X

Pernilla Åström (M)

X

Ulrika Ornbrant (C)

X

Elisabeth Norman (C)

X

Nej

Avstår
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Beslutande

Ja

Rebecka Lindström (C)

X

Magnus Hellmark (C)

X

Jan Fredriksson (C)

X

Susanna Gerhard (C)

X

Jenny Gavelin (L)

X

Katarina Zeste (L)

X

Bo Reinholdsson (KD)

X

Kristina Eriksson (KD)

X

Kenneth Hällbom (MP)

X

Tomas Rådkvist (MP)

X

Jesper Englundh (S)

X

Linda Johansson (S)

X

Matz Keijser (S)

X

Solweig Sundblad (S)

X

Sverre Ahlbom (S)

X

Solweig Eklund (S)

X

Hans Olsson (S)

X

Ros-Marie Bålöw (S)

X

Åsa Andersson (S)

X

Sven Jansson (S)

X

Alija Abdi (S)

X

Robin Wäsche (S)

X

Anders Wikman (NE)

X

Ingvar Magnusson (NE)

X

Agneta von Schoting (NE)

X

Johnny Karlsson (NE)

X

Kim Jämsä (NE)
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Nej
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X
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Beslutande

Ja

Magnus Ahlkvist (V)

X

Britta Dalved (V)

X

Nej

Anders Lindén (SD)

X

Kristjan Valdimarsson (SD)

X

Benjamin Albertsson (SD)

X

Lars Frantzén (SD)

X

Tommy Henriksson (SD)

X

Mats Pettersson (SD)

X

Ronny Holmberg (SD)

X

Angelika Bergfelt (SD)

X

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande

X

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande

X

Rolf Carlsson (S), ordförande

X

SUMMA

42

8

Avstår

1

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för kännedom
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Paragraf 21

Ärendenummer KS2019/372

Utredning om politisk organisation för
arbetsmarknadsfrågor i Enköpings kommun
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fortsätter att vara
arbetslöshetsnämnd och ansvara för arbetsmarknadsinsatser
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
berörda nämnder ta fram en gemensam målbild för arbetsmarknadsfrågorna och
hur samverkan mellan nämnderna ska utformas. Uppdraget återredovisas
till kommunstyrelsen i maj.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 20 januari 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att i Enköpings kommuns övergripande
verksamhetsplan med budget fick kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå
fullmäktige vad en arbetsmarknadsnämnd bör omfatta inför ett införande 2020.
Kommunledningsförvaltningen har tillsatt en utredning som behandlat kommunens
roll(er) och förutsättningar på det arbetsmarknadspolitiska området, den
kommunala arbetsmarknadspolitikens organisation, samt Enköpings kommuns
förutsättningar och utvecklingsområden i arbetet med arbetsmarknadsfrågor.
Utifrån detta har utredningen presenteras ett organisationsförslag som innebär att
ingen ny arbetsmarknadsnämnd bildas. Istället föreslår utredningen att
socialnämnden tar över ansvaret för kommunens arbetsmarknadsinsatser och
uppgifterna med att ta emot och ge introduktion till flyktingar enligt
bosättningslagen.
Utredningen har identifierat två viktiga framgångsfaktorer - att det finns
samordnade och dokumenterade processer, samt att det finns en tydlig politisk
viljeinriktning som genomsyrar och styr verksamheten. Utredningen menar
att kännedomen om varandras verksamheter inte är tillräcklig för att uppnå korta
insatsvägar. Ett prioriterat arbete för förvaltningarna bör därför vara att på ett
gemensamt och överenskommet sätt beskriva verksamhetens processer, samt att
ha ett tydligt ägandeskap av processerna för att hantera gränssnitten som alltid
kommer att finnas på grund av bredden på arbetsmarknadsrelaterade insatser.
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Utredningens huvudsakliga motiv för förslaget är att en överflyttning av
ansvarsområden till socialnämnden skapar goda förutsättningar för en mer
sammanhållen process från arbetslöshet, behov av ekonomiskt bistånd och
rustande åtgärder till arbete eller studier. Genom att ha det ekonomiska biståndet
och arbetsmarknadsinsatserna i samma nämnd innebär det att nämnden får
ansvar för hela kostnadskedjan: investeringar i arbete för att rusta individer för
arbete ger en potentiell effekt i form av minskad kostnad för ekonomiskt bistånd för
samma nämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick muntlig information om utredningens förslag
den 8 oktober 2019. Utredningen har remitterats till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Nämnderna har inkommit med remissvar i slutet av december 2019. Nämndernas
remissvar bifogas ärendet och sammanfattas nedan.
Socialnämnden stödjer utredningens förslag. Nämnden poängterar att
kommunmedlemmarnas behov är individuella då behoven stäcker sig från de som
står väldigt långt från arbetsmarknaden till de som enbart behöver försörjningsstöd
under en kortare tid. Nämnden anser vidare att en tydlig samordnad
processledning ger förutsättningar för en tydlig effektuppföljning. Nämnden trycker
på att för att inför ett övertagande behövs en riskanalys utföras för att hantera
eventuella risker.
Vård- och omsorgsnämnden stödjer utredningens förslag. De anser att förslaget
skapar goda förutsättningar för att nå de långsiktiga målen. Nämnden menar att
förslaget ger förutsättningar för att öka det befintliga samarbetet vård- och
omsorgsförvaltningen har med arbetsmarknadsenheten, Jobbcentrum och
integrationsenheten. Nämnden trycker på att ofta behövs en kedja av olika insatser
från olika förvaltningar och myndigheter och därför måste en förändring grunda sig
på att ge goda förutsättningar för en samordnad och sammanhållen process med
fokus på effektuppföljning. Att hålla samman samtliga delar såsom
arbetsmarknadsfrågor, mottagande av nyanlända och processen för
försörjningsstöd inom en och samma nämnd samt förvaltning kommer vara
avgörande för hög måluppfyllelse. Nämnden skriver att vård- och
omsorgsförvaltningen redan i dag har väl fungerande samverkansforum med
socialförvaltningen. Om förslaget blir verklighet skulle detta kunna utvecklas till att
innefatta fler frågor där vård- och omsorgsförvaltningen bidrar till måluppfyllelse.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer inte utredningens förslag.
Nämnden anser att arbetsmarknadsfrågorna ska ligga kvar i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Nämnden menar att en flytt av verksamheten till
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socialnämnden sannolikt inte kommer innebära någon väsentlig
effektivitetshöjning. Istället behöver samarbetet mellan inblandade aktörer
förbättras och förväntningarna från politiken bli tydligare. Nämnden betonar
vuxenutbildningens betydelse för arbetsmarknadsinsatserna och anser att
vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser bör ligga under samma förvaltning.
Nämnden konstaterar att den statliga utredning som ska klargöra kommunens roll
och därmed hur vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågorna kommer att
förväntas samspela blir klar först till sommaren 2020. Nämnden gör dock
bedömningen att man redan nu kan förvänta sig att arbetsmarknadspolitiken som
hittills i huvudsak varit en nationell angelägenhet kommer förskjutas mot
kommunerna. Nämnden instämmer i utredningens betoning på vikten av ett
processtyrt arbetssätt över förvaltningsgränserna. Nämndens förslag för att uppnå
detta är genom ett ökat samarbete med socialnämnden kring Jobbcentrum. En
förbättrad styrning av Jobbcentrum ska ske i samverkan med socialnämnden
genom regelbundna gemensamma arbetsutskottsmöten.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av nämndernas remissvar. Med
anledning av remissvaren och den utveckling som skett på
arbetsmarknadsområdet nationellt har rapporten kompletterats i de delar som
berör arbetsmarknadspolitikens framtid som är uppdaterad i de delar ny fakta har
tillkommit. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens skriver i sitt remissvar
att ”under alla omständigheter kommer den arbetsmarknadspolitik som hittills i
huvudsak varit en nationell angelägenhet att förskjutas mot kommunerna”.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns en pågående statlig
utredning som ska vara klar maj 2020. I utredningsdirektivet fastslås dock att
arbetsmarknadspolitiken är ett fortsatt statligt ansvar. Däremot kommer
Arbetsförmedlingens omdaning att påverka kommunerna och möjligheten finns att
den pågående statliga utredningen kommer föreslå fler frivilliga uppgifter för
kommunerna på arbetsmarknadsområdet. Kommunledningsförvaltningens
bedömning är att detta inte ger skäl att vänta med att göra de
organisationsförändringar som föreslås.
Med anledning av remissvaren har rapporten även förtydligat resonemanget kring
vuxenutbildningens placering samt avsnitten om för- och nackdelar med att inte
göra någon organisationsförändring. Kommunledningsförvaltningen delar
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens synpunkt om vuxenutbildningens
betydelse som en arbetsmarknadsinsats. Kommunledningsförvaltningen motsätter
sig däremot förslaget att en ökad styrning av Jobbcentrum kan åstadkommas med
gemensamma arbetsutskottsmöten för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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och socialnämnden. En effektiv styrning förutsätter att det styrande organet har ett
beslutsmandat. Ett gemensamt arbetsutskott är ett samverkansorgan och saknar
beslutsmandat.
Utöver ovan beskrivna ändringar har rapportens avsnitt om det ekonomiska
biståndets placering arbetats om. De sammanfattande kommentarerna efter varje
kapitel har setts över och sammanfattande kommentarer har också tillfogats det
fjärde kapitlet samt en tabell som sammanfattar de organisationsalternativ som
diskuterats i rapporten.
Kommunledningsförvaltningen delar utredningens förslag att socialnämnden blir
arbetslöshetsnämnd och tar över ansvaret för kommunens
arbetsmarknadsinsatser, inklusive ansvaret för Jobbcentrum, samt att nämnden tar
över kommunens uppgifter att ta emot och ge introduktion till flyktingar enligt
bosättningslagen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför till kommunfullmäktige att
socialnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente
ändras i enlighet med detta.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ändras så att socialnämnden blir arbetslöshetsnämnd och tar över ansvaret för
kommunens arbetsmarknadsinsatser, inklusive ansvaret för jobbcentrum
2. Reglementet för socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ändras så att socialnämnden tar över kommunens uppgifter att ta emot och ge
introduktion till flyktingar enligt bosättningslagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid beredning den 28 januari 2020
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 11 februari 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fortsätter att vara
arbetslöshetsnämnd och ansvara för arbetsmarknadsinsatser
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2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
berörda nämnder ta fram en gemensam målbild för arbetsmarknadsfrågorna och
hur samverkan mellan nämnderna ska utformas. Uppdraget återredovisas
till kommunstyrelsen i maj.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M), Tomas Rådkvist (MP), Solweig Eklund (S) och Jenny
Gavelin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i två punkter och bifall
till punkt 2 i kommunledningsförvaltningens förslag.
Agneta von Schoting (NE) yrkar i första hand bordläggning av punkt 1 i
kommunstyrelsens förslag i avvaktan på att den statliga utredningen om
kommunernas roll i arbetsmarknadsfrågor har presenterats. I andra hand yrkar hon
bifall till kommunledningsförvaltningens förslag i två punkter.
Agneta von Schoting (NE) yrkar i bifall till punkt 2 i kommunstyrelsens förslag med
tillägget att uppdraget ska delredovisas till kommunstyrelsen i maj och
slutredovisas när slutsatserna från den statliga utredningen om
arbetsmarknadsinsatser och kommunernas ansvar har beaktats, dock senast i
oktober.
Magnus Ahlkvist (V) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas i avvaktan på
den statliga utredningens förslag. I andra hand yrkar han att en ny nämnd ska
inrättas med ansvar för integrations- och arbetsmarknadsfrågor. De ansvar som i
utredningen föreslås flyttas till socialnämnden flyttas istället till den nya nämnden.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns sex förslag till beslut:
- bordläggning som har yrkats av Agneta von Schoting (NE) med flera
- bifall till kommunstyrelsens förslag som yrkats av Ingvar Smedlund (M) med flera
- Agneta von Schotings (NE) yrkande att socialnämnden ska vara
arbetslöshetsnämnd samt ta över ansvaret för introduktion av flyktingar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag
- Magnus Ahlkvists (V) yrkande om att inrätta en ny nämnd
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- Anders Lindéns (SD) tilläggsyrkande om att bifalla punkt 2 i
kommunledningsförvaltningens förslag
- Agneta von Schotings (NE) yrkande om tillägg till punkt 2 i kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att fullmäktige först får ta
ställning till om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag. Om kommunfullmäktige
beslutar att avgöra ärendet idag får kommunfullmäktige därefter ta ställning till först
vilken nämnd som ska ansvara för kommunens arbetsmarknadsinsatser där de tre
yrkandena från Ingvar Smedlund (M), Agneta von Schotings (NE) och Magnus
Ahlkvists (V) ställs mot varandra. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ingvar
Smedlunds (M) yrkande får kommunfullmäktige ta ställning till Anders Lindéns (SD)
respektive Agneta von Schotings (NE) tilläggsyrkanden. Kommunfullmäktige
godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter kommunfullmäktige ta ställning till om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet
idag. Därefter låter ordföranden fullmäktige ta ställning till Ingvar Smedlunds (M)
yrkande, Agneta von Schoting (NE) yrkande och Magnus Ahlkvists (V) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Ingvar Smedlunds (M) yrkande.
Därefter låter ordföranden fullmäktige ta ställning till Anders Lindéns (SD)
tilläggsyrkande där han ställer bifall mot avslag och finner att fullmäktige beslutat
att avslå yrkandet. Slutligen låter ordföranden fullmäktige ta ställning punkt 2 i
kommunstyrelsens förslag där han ställer kommunstyrelsens förslag mot Agneta
von Schotings (NE) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat
enligt kommunstyrelsns förslag.
__________
Kopia till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd
Socialnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
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Paragraf 22

Ärendenummer KS2019/874

Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Beslut
Länsstyrelsen i Stockholms rapport från inspektion hos överförmyndarnämnden
den 27 augusti och 6 september 2019 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 20 januari 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Länsstyrelsen i Stockholms län är
tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera
verksamheten i kommunerna. Länsstyrelsen har den 27 augusti och 6 september
2019 genomfört inspektion av Överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierp,
Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo och Enköping kommuner.
Inspektionsrapporten överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i samtliga kommuner.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Ansvaret för att vidta eventuella åtgärder med anledning av inspektionen åvilar
överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får rapporten
för kännedom och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att rapporten
anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Stockholms rapport från inspektion hos överförmyndarnämnden
den 27 augusti och 6 september 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet den 28 januari 2020 och
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Stockholms rapport från inspektion hos överförmyndarnämnden
den 27 augusti och 6 september 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 11 februari 2020 paragraf 35 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Stockholms rapport från inspektion hos överförmyndarnämnden
den 27 augusti och 6 september 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
__________
Kopia till:
Överförmyndarnämnden, för kännedom
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Paragraf 23

Ärendenummer KS2020/168

Motion - Inrätta en visselblåsarfunktion
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Agneta von Schoting (NE), Johnny
Karlsson (NE) och Kim Jämsä (NE) har den 27 februari 2020 inkommit med en
motion där de lämnar följande yrkande:
Vi yrkar att Enköpings kommun inför en extern visselblåsarfunktion, förslagsvis lik
den som Region Uppsala beslutat att införa. Kostnader och övriga relevanta
aspekter ska belysas inför beslut i kommunfullmäktige.
__________
Kopia till:
Kommunsekreteraren, för åtgärd
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Paragraf 24

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om
medborgarförslag
Beskrivning av ärendet
- Upplevelsenämndens beslut från den 12 december 2019 paragraf 112,
Medborgarförslag – Nya bryggor på Kullabadet, KS2019/288
- Miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 5 februari 2020, paragraf 3,
Medborgarförslag – Byt namn på Fisktorgsbron till Klosterbron, KS2019/224
__________
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Paragraf 25

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beslut
1. Följande avsägelser godkänns:
Hans Rohedens (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i Ena Energi AB
Göran Dalsgards (M) avsägelse av uppdraget som ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden
Håkan Mattssons (L) avsägelse av uppdraget som ledamot i tekniska nämnden
2. Till nedanstående uppdrag utses:
Miljö- och byggnadsnämnden, till och med den 31 december 2022
Ledamot

vakant (M)
efter Göran Dalsgard (M)

Tekniska nämnden, till och med den 31 december 2022
Ledamot

Håkan Carlsson (L)
efter Håkan Mattsson (L)

Socialnämnden, till och med den 31 december 2022
Ledamot

Carina Almlöv (SD)
efter vakant (SD)

Ena Energi AB, till och med den 31 december 2022
Ersättare

Rickard Daxner (SD)
efter Hans Roheden (SD)

Beskrivning av ärendet
Hans Roheden (SD) har den 4 februari 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i Ena Energi AB
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Göran Dalsgard (M) har den 25 februari 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.
Håkan Mattsson (L) har den 28 februari 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
__________
Kopia till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för kännedom
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
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