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Solweig Sundblad (S)
Solweig Eklund (S)
Sverre Ahlbom (S)
Anders Wikman (NE)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare till och med paragraf 28



Protokoll 2 (38)

Sammanträdesdatum
2020-02-11

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M)
Magnus Hellmark (C), från och med paragraf 29
Ingvar Magnusson (NE)
Tuija Rönnback (NE)
Tommy Henriksson (SD)

Övriga deltagare Rolf Carlsson (S), ordförande kommunfullmäktige
Christin Tjärnheden, tf kommundirektör
Lena Fransson, vik stabschef, paragraf 27
Linda Lindahl, förvaltningschef, paragraf 28
Sandra Mäkinen, strategisk samhällsplanerare, paragraf 29, 
Patrik Holm, plan- och exploateringschef, paragraf 29 och 33-34
Beatrice Fredriksson Nagy, jurist, paragraf 30
Camilla Wester, miljöstrateg, paragraf 32
Per Ekegren, kansli- och utredningschef, paragraf 36
Charlotte Bergdahl, lokalstrateg, paragraf 33-34
Nils-Erik Gustavsson, biträdande ekonomichef, paragraf 33-34
Maria Westberg, kommunsekreterare
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Paragraf 25

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.

__________
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Paragraf 26

Godkännande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 12 Information om 
utvecklingen av Myran-området stryks på grund av att 
kommunledningsförvaltningen återtagit ärendet.

__________
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Paragraf 27

Presentation av vik stabschef Lena Fransson

Beskrivning av ärendet
Vikarierande stabschef Lena Fransson på kommunledningsförvaltningen 
presenterar sig för kommunstyrelsen och hälsas välkommen.

__________
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Paragraf 28

Presentation av ny förvaltningschef för 
utbildningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl ny förvaltningschef på utbildningsförvaltningen presenterar sig för 
kommunstyrelsen och hälsas välkommen.

__________
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2019/683

Svar på remiss - Förslag till nytt linjenät i Enköpings 
stad

Beslut
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 9 januari 2020 (reviderat 11 februari 
2020) som svar på remissen - Förslag till nytt linjenät i Enköpings stad.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot att hans tilläggsyrkanden inte bifalls och 
lämnar följande skriftliga reservation:

Det remissvar som kommunstyrelsen ställt sig bakom saknar tydlighet om behovet 
av återstående infrastrukturutbyggnad vid Resecentrum och Fannakorset 
efter år 2022. Det är anmärkningsvärt att texten i en sent 
inkommen tjänsteskrivelse, som tillfogats ärendet dagen före kommunstyrelsens 
möte, ges större vikt än den tydliga formulering om infrastrukturutbyggnaden som 
ett enigt Plex-utskott beslutade om vid beredningen av ärendet. Särskilt 
anmärkningsvärt är det att utskottets ordförande inte är lojal med det egna 
utskottets beredning, när så många av utskottets ledamöter anser att tydligheten 
går förlorad i och med kommunstyrelsens beslut.

Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S) 
och Sverre Ahlbom (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 16 januari 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Region Uppsala har tagit 
fram ett remissförslag till nytt busslinjenät i Enköpings stad. Förslaget är ute på 
remiss under hösten 2019. Alla nämnder har fått ta del av remissen och erbjudits 
svara utifrån sitt verksamhetsområde. Ett gemensamt svar bereds via plan-, mark 
och exploateringsutskottet och beslutas i kommunstyrelsen.

Idén om att ta fram ett nytt linjenät initierades på det årliga kommunsamrådet 
mellan politiker från Region Uppsala och Enköpings kommun år 2016. Anledningen 
var att man såg potential i att öka det kollektiva resandet i staden. 

Projektet initierades genom en resvaneundersökning (2016) som visade på lågt 
resande i Enköpings stad jämfört med andra jämnstora städer. År 2018 antogs 
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planeringsprinciper som ska säkerställa att trafiken utvecklas i önskvärd riktning 
och i linje med kommunens och kollektivtrafikförvaltningens strategier och 
övergripande mål. 

Förslaget innehåller tre linjer. En grön linje som har sina vändpunkter på Gustav 
Adolfs plan samt Varggatan. En orange linje som har sina vändpunkter i Fagerudd 
samt vid det planerade nya badhuset, samt en blå linje som har sina vändpunkter i 
södra Gröngarn och Myran.

Förslag till nytt busslinjenät beräknas antas våren 2020 och sedan ska trafiken 
upphandlas av regionen. En tilldelning förväntas ske 2021 och ett nytt linjenät träda 
i kraft år 2022. Parallellt med processen från antagande till att linjenätet ska träda i 
kraft behöver nödvändig infrastruktur byggas ut av Enköpings kommun.

En överenskommelse ska skrivas mellan Region Uppsala och Enköpings kommun. 
I denna ska fastslås vilka åtaganden båda organisationerna förbinder sig till utifrån 
fastställd kostnadsfördelning och tidshorisont. Överenskommelsen ska fungera om 
en trygghet för båda parter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har författat ett gemensamt remissvar utifrån 
yttranden från respektive nämnd i organisationen, samt kommunstyrelsens 
perspektiv utifrån näringsliv och samhällsplanering.

Ärendet återemitterades på plan-, mark och exploateringsutskottets sammanträde 
den 5 december 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter sett över 
formuleringarna i remissvaret så att de överensstämmer med formuleringarna i 
svaren från nämnderna och kompletterat handlingarna med nämndernas 
remissvar. Den 12 december 2019 hölls ett möte mellan politiker och 
tjänstepersoner från Enköpings kommun och Region Uppsala. Därefter har 
kommunen bland annat fått förtydliganden gällande ambitionsnivå, turtäthet och 
trafikdygnets öppettider. Frågan om regionbussarnas trafikering lyftes och 
kommunen tydliggjorde att detta är en kritisk fråga och väntar återkoppling 
gällande detta. Vidare bestämdes ett ytterligare möte den 22 januari mellan 
parterna för att komma fram till hur den fortsatta processen ska se ut. Vidare ska 
tjänstepersoner från de båda organisationerna ta fram utredningar och en plan för 
en etappvis utbyggnad.  

Enköpings kommun är positiva till att projektet initierats. Kommunen anser dock att 
det i remissversionen för nytt linjenät i Enköpings stad finns vissa otydligheter, vilka 
genererar osäkerheter för förslaget i sin helhet. 
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Enköpings kommun anser därmed att otydligheter kopplat till nedanstående 
punkter ska klargöras, och att kommunen därefter får ytterligare möjlighet att se 
förslaget och inkomma med synpunkter.   

 Ambitionsnivå
 Turtäthet
 Trafikdygnsöppettider 
 Regionbussarnas trafikering
 Landsbygdslinjernas trafikering 
 Beteendepåverkan för ökat resande
 Tidplan för processen/Infrastruktur
 Överenskommelse

Sammantaget anser Enköpings kommun att det finns frågor som behöver besvaras 
för att kommunen ska kunna ta ställning mer specifikt till linjenätsdragningen. 
Kommunen har initiala synpunkter på hur förslaget kopplar an till kommunens 
utvecklingsplanering. Synpunkterna ska dock inte ses som heltäckande då 
förtydliganden i ovanstående krävs för en helhetsbild.  

Förslaget följer kommunens utvecklingsplanering i stort. Det finns dock områden 
som kommunen anser inte kollektivtrafikförsörjs tillfredställande i förslaget och som 
kommunen anser att Region Uppsala ska se över/förtydliga:  

 Älvdansen
 Ängslyckan 
 Boglösarondellen 
 Munksundet 
 Haga
 Kolarvik
 Stockholmsvägen
 Västerledstorg och Västerledsskolan 

  Strategisk samhällsplanerare Sandra Mäkinen redogör för ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 9 januari 2020 (reviderat 23 januari 
2020) som svar på remissen - Förslag till nytt linjenät i Enköpings stad.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har berett ärendet den 23 
januari 2020 och lämnat förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 9 januari 2020 (reviderat 23 januari 
2020) som svar på remissen - Förslag till nytt linjenät i Enköpings stad.

 

Inför kommunstyrelsens sammanträde har samhällsbyggnadsförvaltningen med 
hänvisning till förändrade omständigheter tagit fram förslag på revideringar av 
yttrandet.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tillägg i yttrandet:

Tillägg om Resecentrum:
Enköpings kommun betonar att dessa mindre infrastrukturåtgärder endast är 
temporära. Mer omfattande ombyggnationer - som exempelvis nya förarlokaler, 
gestaltningsfrågor som är kopplade till utemiljö och eventuellt andra funktioner - 
kommer enligt kommunens bedömning inte vara möjliga att genomföra till 2022. 
Det behöver också klargöras om en ombyggnad i två steg ökar kommunens 
kostnader för infrastrukturen. 

Tillägg om Fannakorset:
Enköpings kommun betonar att dessa mindre infrastrukturåtgärder endast ska ses 
som temporära.

Mer omfattande ombyggnationer kommer enligt kommunens bedömning inte vara 
möjliga att genomföra till 2022. Kommunen kan i dagsläget inte precisera hur 
Fannakorset kan byggas om eller när detta kan bli aktuellt, eftersom det kräver mer 
underlag. Hänsyn behöver också tas till den kraftiga trafikökning som nya 
bostadsområden medför på JP Johanssons gata.   

Övrigt generellt tillägg gällande infrastrukturfrågorna:
Enköpings kommun vill också uppmärksamma att det vid ett möte mellan 
kommunen och Regionen den 22 januari 2020 poängterades i protokollet:
Riskerna som finns kopplade till infrastrukturåtgärderna ska dock inte negligeras. 
Tidplanen är kort och kräver flexibilitet från båda organisationerna. 

Jesper Englundh (S) instämmer i Anders Wikmans (NE) yrkande.

Ajournering
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Mötet ajourneras klockan 10.10-10.20 för överläggningar.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det dels finns ett förslag till reviderat yttrande från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och dels Anders Wikmans (NE) med 
fleras yrkande om tillägg till detta yttrande. Ordföranden föreslår en beslutsgång 
som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till reviderats yttrande och därefter till de 
tilläggsyrkanden som Anders Wikman (NE) lämnat. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången.

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen dels bifallit samhällsbyggnadsförvaltningens reviderade yttrande 
och dels avslagit Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkanden.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en belsutsgång som innebär att den som 
vill avslå Andres Wikmans (NE) tilläggsyrkanden röstar Ja och den som vill bifalla 
Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkanden röstar nej. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången.

Beslutande Ja Nej Avstår

Bitte Myrsell (M) X

Elisabeth Norman (C) X

Jenny Gavelin (L) X

Bo Reinholdsson (KD) X

Kenneth Hällbom (MP) X

Matz Keijser (S) X

Solweig Sundblad (S) X

Solweig Eklund (S) X

Sverre Ahlbom (S) X

Anders Wikman (NE) X

Anders Lindén (SD) X

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

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

Ingvar Smedlund (M), ordförande X

SUMMA 9 6 0

Kommunstyrelsen har därmed avslagit Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkanden.

__________
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2019/270

Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

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 ordnipu ngsföreskrifter. 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 
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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.

Anders Lindén (SD) anmälde avvikande mening.

Yrkanden
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels arbetsutskottets förslag 
att motionen ska avslås och dels Anders Lindéns (SD) yrkande att motionen ska 
bifallas. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de två förslagen 
ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, det vill säga att motionen 
ska avslås.

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. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.

Beslutande Ja Nej Avstår

Bitte Myrsell (M) X

Elisabeth Norman (C) X

Jenny Gavelin (L) X

Bo Reinholdsson (KD) X

Kenneth Hällbom (MP) X

Matz Keijser (S) X

Solweig Sundblad (S) X

Solweig Eklund (S) X

Sverre Ahlbom (S) X

Anders Wikman (NE) X

Anders Lindén (SD) X

Kristjan Valdimarsson (SD) X

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

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

Ingvar Smedlund (M), ordförande X

SUMMA 13 2 0
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Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

__________
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2019/372

Utredning om politisk organisation för 
arbetsmarknadsfrågor i Enköpings kommun

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
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.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet.

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 
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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. 

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.
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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 
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 
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betydelse som en arbetsmarknadsinsats. Kommunledningsförvaltningen motsätter 
sig däremot förslaget att en ökad styrning av Jobbcentrum kan åstadkommas med 
gemensamma arbetsutskottsmöten för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) lämnar följande yrkanden:

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.

Jesper Englundh (S) instämmer i Ingvar Smedlunds (M) yrkande.

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.

Anders Lindén (SD) och Kristjan Valdimarsson (SD) instämmer i Ingvar Smedlunds 
(M) yrkande och yrkar bifall till punkt 2 i kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: dels förvaltningens förslag 
som Anders Wikman (NE) yrkat bifall till, dels Ingvar Smedlunds (M) med fleras 
förslag och dels Anders Lindéns (SD) med fleras yrkande att bifalla punkt 2 i 
kommunledningsförvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som 
innebär att Ingvar Smedlunds (M) förslag ställs mot kommunledningförvaltningens 
förslag. Om kommunstyrelsen bifaller Ingvar Smedlunds (M) förslag får 
kommunstyrelsen därefter ta ställning till Anders Lindéns (SD) yrkande om bifall till 
punkt 2 i kommunledningsförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången.

Ordföranden ställer Ingvar Smedlunds (M) yrkande mot 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Ingvar Smedlunds (M) yrkande. Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen 
ta ställning till Anders Lindéns (SD) yrkande om att bifalla punkt 2 i 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen avslagit 
yrkandet.

__________
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2019/730

Granskning av avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö 
Kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till 
granskningsyttrande, daterat 2020-01-28, och överlämnar det till 
kommunalförbundet VafabMiljö.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 20 januari 2020 inkommit med en skrivelse 
i ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt 15 kapitlet 41 paragrafen Miljöbalken ska 
kommunen ha en aktuell renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige. En 
renhållningsordning består av avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen ska bland 
annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd 
och farlighet. I Enköpings kommun är det kommunalförbundet VafabMiljö som 
ansvarar för att ta fram avfallsplan och föreskrifter men det är kommunfullmäktige 
som beslutar om renhållningsordningen.

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt 
Heby och Enköpings kommun. VafabMiljö kommunalförbund har tagit över 
ansvaret för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de 
uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning 
som åligger kommunerna enligt 15 kapitlet miljöbalken från medlemskommunerna.

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Enköping tycker att det är positivt att kommunalförbundet tagit fram ett förslag till 
avfallsplan som ska gälla för alla medlemskommuner. Att planen byggs upp kring 
avfallstrappan är positivt och Enköpings kommun ställer sig bakom ansatsen att 
arbeta aktivt med avfallstrappan och minska avfallet så tidigt som möjligt.

Avfallsplanens målsättningar är väldigt ambitiösa och planen innehåller ett stort 
antal mål (totalt 110 mål och delmål). Av dessa är kommunerna direktberörda av 
10 mål och 11 delmål, då är inte nedskräpningsmål med delmål medräknade, 
sedan tillkommer 26 aktiviteter som kommunen ska vara delaktig i på ett eller 
annat sätt. Enköpings kommun anser att det inte är hanterbart att ha så många 
mål, då kommunen har många fler mål inom olika områden som ska planeras, 
genomföras och följas upp. Inget annat övergripande målområde har lika många 
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mål som avfall. Målen måste dessutom vara uppföljningsbara genom realistiska 
arbetsinsatser för alla inblandade parter. 

Enköpings kommun ser även svårigheter med att synka avfallsplanens mål med 
den kommunala målstyrningen på ett tydligt sätt utifrån dess nuvarande 
omfattning. 

Mål 1.3 Matsvinnet i kommunala verksamheter ska minska med 50 % till 2030 
jämför med 2021. 

Då Enköpings kommun jobbat med att minska matsvinnet i flera år kan 
procentsatsen i målet vara svår att nå. Av detta skäl vore det välkommet med en 
skrivning i avfallsplanen som tydliggör att kommunerna har olika utgångslägen och 
att måluppfyllelsen i vissa fall kan vara svår nå.

Mål 3.5 Hantering av massor sker samordnat och med ett effektivt 
resursutnyttjande senast 2023.

Här behöver det förtydligas att det inte är meningen att alla användbara massor 
ska köras till VafabMiljö anläggningar utan att massorna lika väl kan tas omhand i 
den egna kommunen, men att de även kan nyttjas kommungränsöverskridande. 
Som det nu är formulerat är det lätt att dra den slutsatsen att kommunerna måste 
lämna över sina massor till VafabMiljö.

Bilaga 5 Avfallsplan Ansvar och kostnader 

Enligt bilagan förväntas kommunen bemanna cirka 10-12 projekt och nätverk inom 
olika områden. Det kommer vara svårt för kommunen att delta i alla projekt och 
nätverk.

Förvaltningens sammantagna bedömning är att det nu är mål och aktiviteter i 
samma dokument. Det skulle vara bra om mål låg för sig och aktiviteter för sig. 
Avfallsplanen sträcker sig över en lång period 2020-2030, där mycket kan hända 
som gör att aktiviteter behöver ändras, tas bort eller läggas till för att kunna uppnå 
målen. För att kunna göra detta utan att behöva revidera själva dokumentet 
föreslås att aktiviteter och handlingsplan läggs i en bilaga istället för i dokumentet. 

Miljöstrateg Camilla Wester redogör för ärendet.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till 
granskningsyttrande, daterat 2020-01-10, och överlämnar det till 
kommunalförbundet VafabMiljö.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har vid beredning den 28 januari 2020 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats den 4 februari 
2020 med en reviderad skrivelse med förslag till yttrande.

__________

Kopia till:
Kommunalförbundet Vafab, för åtgärd
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2019/603

Slutrapport av uppdrag att ta fram 
lokaliseringsparametrar för nytt kommunhus

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit den 18 december 
2019. Av skrivelsen framgår att vid kommunstyrelsens sammanträde i september 
2019 presenterade kommunledningsförvaltningen resultatet av det placeringstest 
som syftade till att undersöka möjligheten att samlokalisera ett nytt kommunhus 
och gymnasieskolan. Förvaltningens bedömning var att en placering ihop med 
gymnasiet inte uppnår de effekter som är önskvärda vid lokaliseringen av ett nytt 
kommunhus. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge plex i uppdrag att ta fram 
lokaliseringsparametrar för ett nytt kommunhus, samt bedöma vilken kommunal 
tomt som är den bäst lämpade utifrån föreslagna parametrar.

Tanken var att vidareutveckla de lokaliseringsparametrar som identifierades i 
placeringstestet för att på så sätt kunna jämföra olika platser och plocka ut den 
kommunala tomt som anses bäst lämpad för ett nytt kommunhus. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
De kommunala tomter som ingår i analysen är, med undantag av 
kommunhustomten, obebyggda och därmed möjliga att bebygga relativt 
omgående: Gymnasiet, Fältskären, Statt-tomten, Gustav Adolfs plan, 
traktorparkeringen och kommunhustomten.

Enligt de uppsatta målen ska ett nytt kommunhus bidra till hållbar stadsutveckling 
och hållbart byggande. 

Utifrån de workshops som har genomförts i kommunstyrelsen och i plex har ett 
antal parametrar identifierats som bedömts viktiga för det nya kommunhuset. I 
analysen på följande sidor har parametrarna kopplats till hållbarhetsbegreppet och 
delats in under ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
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Vissa parametrar har också formulerats utifrån kopplingen till kommunala 
styrdokument såsom den fördjupade översiktsplanen samt kommunens 
trafikstrategi och parkeringspolicy.    

Utifrån en sammanvägd bedömning av samtliga platser och parametrar anses 
därför Traktorparkeringen vara den mest lämpade kommunala tomten för 
kommunhus och den plats som förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att 
gå vidare med.

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen

2. Kommunstyrelsen konstaterar att om ett kommunhus ska byggas på en 
kommunal obebyggd tomt är traktorparkeringen den mest lämpade.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plex-utskottet tackar för informationen och överlämnar utredningen till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Bordläggning
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 14 januari 2020 paragraf 14.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Plex-utskottet tackar för informationen och överlämnar utredningen till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar att kommunstyrelsen tackar för informationen.

 

__________
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Paragraf 34 Ärendenummer KS2019/898

Nästa steg i processen för nytt kommunhus

Beslut
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att från den privata marknaden 
begära in förslag på affärsupplägg inklusive hyresindikation med jämförbara 
parametrar som i punkt 2 nedan, på egen fastighet eller den gamla 
kommunhustomten. (Munksundet 24:26)

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att beställa en hyresindikation om 
kommunen bygger i egen regi på den gamla kommunhustomten. (Munksundet 
24:26)

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera Nyborg som 
kommunhus och vilka konsekvenser det får för berörda verksamheter.

4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag  att presentera en sammanställning 
av nuvarande hyresavtal (avtalslängd, hyra, yta/person) för de förvaltningar som 
kan bli aktuella att lokaliseras i ett nytt kommunhus. Vidare ska en plan 
presenteras för hur avtalen kan komma att behöva förlängas beroende på beslut 
om ett nytt kommunhus, liksom hyresindikationer vid en permanent 
avtalsförlängning efter att eventuella verksamhetsanpassningar är betalda.

5. En tidplan och fördjupat jämförbart upplägg för punkt 1, 2, 3 och 4 ska redovisas 
på kommunstyrelsen i april.

Reservationer
Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig Eklund (S) 
och Sverre Ahlbom (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 19 december 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vid halvårsskiftet 2019 färdigställdes 
lokalprogrammet för nytt kommunhus. Det beskriver hur arbetet ska bedrivas 
innanför väggarna på ett nytt kommunhus. Under hösten har ytterligare två 
utredningar tagits fram, dels förslag på lokalutformning med beläggningsgrad 
(vilket påverkar ytbehovet), dels en lokaliseringsprövning.
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Lokaliseringsprövningen har resulterat i ett antal parametrar som har applicerats 
på ett antal kommunala tomter. Den mest lämpade kommunala tomten för nytt 
kommunhus är Traktorparkeringen.

Processen för nytt kommunhus är upplagd enligt följande:

 Lokalprogram (förstudie) och utkast lokalutformning (klart)
 Framtagande av de viktigaste lokaliseringsparametrarna och den mest 

lämpade kommunala tomten (klart)
 Marknadsundersökning för att utröna vad privata aktörer kan erbjuda i 

egna fastigheter eller på traktorparkeringen.
 Framtagande av hyresindikation om kommunen bygger i egen regi på 

traktorparkeringen.
 Sammanvägning och beslut om placering och äga/hyra.
 Genomförandebeslut och start av programskede.

Enligt den framtagna processen i ärendet är nu nästa steg att vända sig till den 
privata marknaden för att få in förslag på kommunhus på privata fastigheter eller 
på Traktorparkeringen. Den geografiska avgränsningen för 
marknadsundersökningen är rutnätsstaden med angränsande kvarter. Detta utifrån 
att centrumstödjande funktion är en lokaliseringsparameter. De inkomna förslagen 
ska bedömas utifrån lokaliseringsparametrarna och innehålla en hyresindikation. 
Detta tillsammans med hyresindikation om kommunen bygger själv ska sedan 
ligga till grund för slutligt ställningstagande kring var ett nytt kommunhus ska 
uppföras och vem som ska göra det. När detta är färdigt kan 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fatta ett genomförandebeslut.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att processen som är framtagen för projektet är tydlig och 
bidrar till att ta fram ett bra beslutsunderlag inför de viktiga besluten kring 
lokalisering och ekonomiska förutsättningar. I och med framtagandet av 
parametrarna och den bästa kommunala tomten har kommunen tagit viktiga steg 
framåt inom projektet. Att som ett nästa steg tillfråga marknaden och därmed även 
kunna jämföra privata initiativ med ett projekt i egen regi möjliggör att alla alternativ 
kan belysas på ett transparent sätt.

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en 
marknadsundersökning för att svara på var och hur den privata marknaden kan 
erbjuda ett nytt kommunhus.
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2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att beställa en hyresindikation om 
kommunen bygger i egen regi på Traktorparkeringen.

3. En tidplan och fördjupat upplägg för punkt 1 och 2 ska redovisas på 
kommunstyrelsen i februari.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en 
marknadsundersökning för att svara på var och hur den privata marknaden kan 
erbjuda ett nytt kommunhus.

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att beställa en hyresindikation om 
kommunen bygger i egen regi på Traktorparkeringen

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att applicera 
lokaliseringsparametrarna på befintliga kommunala fastigheter som idag inhyser 
kommunal verksamhet. Ytterligare parameter som ska belysas är konsekvens för 
befintlig verksamhet.

4. En tidplan och fördjupat upplägg för punkt 1, 2 och 3 ska redovisas på 
kommunstyrelsen i februari.

Bordläggning
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 14 januari 2020 paragraf 15.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) lämnar följande yrkande:

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att från den privata marknaden 
begära in förslag på affärsupplägg inklusive hyresindikation med jämförbara 
parametrar som i punkt 2 nedan, på egen fastighet eller den gamla 
kommunhustomten. (Munksundet 24:26)

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att beställa en hyresindikation om 
kommunen bygger i egen regi på den gamla kommunhustomten. (Munksundet 
24:26)

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera Nyborg som 
kommunhus och vilka konsekvenser det får för berörda verksamheter.
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4. En tidplan och fördjupat jämförbart upplägg för punkt 1, 2 och 3 ska redovisas 
på kommunstyrelsen i april.

Jesper Englundh (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kommunhuset 
ska nedprioriteras till förmån för fastighetsinvesteringar för kulturen och 
skolan. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsen senast december 2020 när 
politiska beslut är fattade i följande frågor:

 Kulturhus Joar Blå
 Statt-tomten
 Skolan på Väster

Anders Wikman (NE) lämnar följande tilläggsyrkande:

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag  att presentera en sammanställning av 
nuvarande hyresavtal (avtalslängd, hyra, yta/person) för de förvaltningar som kan 
bli aktuella att lokaliseras i ett nytt kommunhus. Vidare ska en plan presenteras för 
hur avtalen kan komma att behöva förlängas beroende på beslut om ett nytt 
kommunhus, liksom hyresindikationer vid en permanent avtalsförlängning efter att 
eventuella verksamhetsanpassningar är betalda.

Anders Lindén (SD) instämmer i Ingvar Smedlunds (M) och Anders Wikmans (NE) 
yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden finner dels att det finns ett yrkande från Jesper Englundh (S) att 
ärendet ska återremitteras, dels ett yrkande från Ingvar Smedlund (M) i fyra 
punkter och dels ett tilläggsyrkande från Anders Wikman (NE). Ordföranden 
föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till 
om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar 
att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta ställning till Ingvar 
Smedlunds (M) och Anders Wikmans (NE) olika yrkanden i punkt för punkt. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till om ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. 
Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till respektive punkt i 
Ingvar Smedlunds (M) och Anders Wikmans (NE) yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifallit dessa med en mindre redaktionell ändring.

__________
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Paragraf 35 Ärendenummer KS2019/874

Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige
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 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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Paragraf 36

Information om arbetet med att uppfylla kraven i 
barnkonventionen

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Kansli- och utredningschef Per Ekegren informerar om arbetet med att uppfylla 
kraven i barnkonventionen.

__________
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Paragraf 37 Ärendenummer KS2020/46

Redovisning av delegationsbeslut 2020

Beslut
Kommunledningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad den 4 
februari 2020 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 delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.

Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen

Personalärenden

Kommunledningsförvaltningens förteckningar över delegationsbeslut i 
personalärenden under januari 2020

__________
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Paragraf 38 Ärendenummer KS2018/633

Valärenden

Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:

Solweig Sundblads (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunala 
pensionärsrådet.

Marié Karlströms (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunala finska 
samrådet.

2. Till nedanstående uppdrag väljs:

Kommunala pensionärsrådet, till och med den 31 oktober 2022

Ersättare                              Jesper Englundh (S)

                                            efter Solweig Sundblad (S)

Kommunala finska samrådet, till och med den 31 oktober 2022

Ersättare                              Rebecca Berell (S)

                                            efter Marié Karlström (S)

Beskrivning av ärendet
Solweig Sundblad (S) har den 24 januari 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunala pensionärsrådet KPR.

Marié Karlström (S) har den 10 februari 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunala finska samrådet.

__________

Kopia till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
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Paragraf 39

Anmälningsärenden

Beskrivning av ärendet
- Meddelande om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om psykisk hälsa 2020, KS2020/88

__________



Protokoll 38 (38)

Sammanträdesdatum
2020-02-11

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 40 Ärendenummer KS2020/52

Möten med externa organ

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Ingvar Smedlund (M) informerar om ett möte med UIC, Uppsala Innovation Center 
om Myranområdet och Viable Cities.

Mats Flodin (M) informerar om besök i Nacka kommun kring hur de arbetar med 
skolfrågor.

__________
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