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Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
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Kommunfullmäktige 

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige, 2022-11-
28 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Ärendet 
Meddelandeärenden är en sammanställning beslut, protokoll eller handlingar som 
bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom.  

Följande beslut, protokoll eller handlingar har inkommit:  

- Svar på medborgarförslag ändra stoppförbud på Ågatan vid biblioteket, 
Upplevelsenämnden 2022-10-18, § 68. 

- Svar på medborgarförslag frisbeegolf i stan, Upplevelsenämnden 2022-10-
18, § 70 

- Svar på medborgarförslag förbättringar av Gånstaspåret, 2022-10-18, § 69 
- Svar på medborgarförslag ändra förskolans öppettider, 2022-10-19, § 166 
- Svar på medborgarförslag bygg en högstadieskola för elever i Grillby, 

Skolsta, 2022-10-19, § 165 
- Anmälan av beslut som inte verkställts enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 

Socialnämnden 2022-10-24, § 150  
- Svar på medborgarförslag sänkt ålder för minnesgåvor, 

Kommunstyrelsens, 2022-10-25, § 186 
- Svar på medborgarförslag, rabatt på parkering i centrum för dom som är 

anställda hos Enköpings kommun, 2022-10-25, § 187 
- Svar på medborgarförslag, se till att det finns stämpelur för personalen på 

städ, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 188 
- Svar på medborgarförslag, överlåtande av grusväg/parkering längs med 

Berggatan från Enköpings kommun till EHB, kommunstyrelsen, 2022-10-
25, § 185 

- Svar på medborgarförslag, medlem i funkisglädje, upplevelsenämnden, 
2022-09-15, § 53 

- Svar på medborgarförslag, ändra förskolans öppettider, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 167 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-15 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, § 68 
Medborgarförslag, ändra stoppförbud på Ågatan vid Biblioteket, 2022-04-02 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, § 70 
Medborgarförslag, frisbeegolf i stan, 2022-03-31 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-10-18, § 69 
Medborgarförslag, förbättringar av Gånstaspåret, 2022-02-17 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 166 
Medborgarförslag, ändra förskolans öppettider, 2022-01-19 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 165 
Medborgarförslag, bygg en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, 2022-01-09 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-10-24, § 150 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 186 
Medborgarförslag, sänkt ålder för minnesgåva, 2020-10-06 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 187 
Medborgarförslag, rabatt på parkering i centrum för dom som är anställda hos 
Enköpings kommun, 2021-02-10 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 188 
Medborgarförslag, se till att finns stämpelur för personalen på städ, 2021-02-13 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-10-25, § 185 
Medborgarförslag, överlåtande av grusväg/parkering längs med Berggatan från 
Enköpings kommun till EHB, 2021-06-21 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-09-15, § 53 
Medborgarförslag, medlem i funkisglädje, 2022-09-16 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2022-10-19, § 167 
Medborgarförslag, ändra förskolans öppettider, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 2022-01-19 
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Paragraf 68 Ärendenummer UPN2022/115 

Medborgarförslag - Ändra stoppförbud på Ågatan vid 
biblioteket 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag inkom 2 april 2022. Det föreslår en ändring av stoppförbud i 
lastzonen utanför huvudbiblioteket Ågatan 22. Förse lastzonen med tidsangivelse 
så att bil kan stanna till för att lämna tillbaka böcker till exempel under kvällar och 
helger.  

Motivering till förslaget är att förslagsställaren lämnar tillbaka böcker i inkastet på 
gaveln mot Ågatan och då stannar på lastzonen. Förslagsställaren önskar att 
stoppförbudsskylten förses med tidsangivelser när förbudet behöver finnas. Till 
exempel på helger och kvällar och kanske även på dagtid bör stoppförbudet kunna 
minska eller tas bort.  

Upplevelseförvaltningen ansvarar för biblioteksbussen och dess verksamhet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för lastzonen. Samråd har skett mellan 
förvaltningarna. 

Lastzoner inrättas för att underlätta för distributionstrafik. I lastzon råder 
parkeringsförbud eller stoppförbud för icke behöriga fordon. Förbudet anges med 
förbudsmärke och tilläggstavla och gäller alla veckodagar och hela dygnet. Om 
förbudet gäller under viss tid anges även detta med tilläggstavla. 

Lastzonen på Ågatan 22 i anslutning till biblioteket har en tilläggstavla som anger 
biblioteksbuss. Biblioteksbussen har turer runt om i kommunen. Både på 
landsbygd och i kransort. Den kör även anpassade turer till omvårdnadsboende 
och förskolor. Medier anpassas till målgrupp och reservationer tas med. Därför 
använder biblioteksbussen lastzonen för lastning flera gånger per dag. Detta sker 
främst vardagar och under dagtid, men även vid andra tillfällen. Biblioteksbussen 
används även vid arrangemang som sker kvällar och helger några gånger om 
året.   
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det redan idag finns närliggande 
parkeringsplatser för biblioteksbesökare. De ekonomiska konsekvenserna för 
upplevelseförvaltningen är främst förlorad arbetstid och fördröjningar i service till 
kommuninvånarna till följd av felparkerade fordon. Redan idag finns problem med 
felparkering. Kostnader för omskyltning av lastzon ligger hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och bedöms därför inte.  

En barnkonsekvensanalys är inte aktuell att genomföra.  

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige  
Samhällbyggnadsförvaltningen 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 2 april 2022 18:07
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
ändra stoppförbud på Ågatan vid biblioteket

Motivering
det händer några ggr per år att jag lämnar tillbaka böcker i
inkastet på gaveln mot Ågatan. Givetvis stannar jag då på
biblioteksbussens stoppförbudsskyltade parkeringsplats. Har
ingen gång sett till ngn buss. Önskar att stoppförbudsskylten
förses med tidsangivelser när för-budet behöver finnas. -t.ex.
på helger och kvällar och kanske även på dagtid bör
stoppförbudet kunna minska eller tas bort. Dom berörda vet
bättre än jag som bara vill väcka frågan för oss som ibland
åker bil till bibblan
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Paragraf 70 Ärendenummer UPN2022/114 

Medborgarförslag - Frisbeegolfbana i stan 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 31 mars inkom ett medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana inne i 
centrala Enköping. Förslagsskrivaren berättar om att det finns en discgolfbana i 
Lundby i Enköping kommun men att det är svårt att ta sig dit utan bil, samt att det 
är en betalbana. 

Förslagsskrivaren beskriver att det finns många bra områden för en discgolfbana 
centralt. Han erbjuder sig också att vara behjäplig med arbetskraft och utformande 
av banan.    

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Spontanidrott och friluftsliv är en viktig del i en aktiv fritid. Frisbeegolf är en idrott 
som ökat de senaste åren och är en idrott som kan utövas av många.   

Förvaltningen håller med förslagsskrivaren om att en discgolfbana i centrala 
Enköping är en bra idé. Förvaltningen har tagit fram ett visionprogram för 
Korsängsfältet där en discgolfbana planeras att anläggas år 2024. 

Förvaltningen kommer parallellt att utreda vidare vad det finns för möjligheter att 
med ideella resurser påskynda byggnationen. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 31 mars 2022 06:31
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Frisbeegolfbana i stan

Motivering
Sporten Frisbeegolf, eller Discgolf som den egentligen heter,
växer enormt mycket och senaste året registrerades över 1
miljon omgångar av registrerade spelare i Sverige, medan
omgångar av oregistrerade spelar långt överstiger detta även om
det saknas underlag. Det finns idag en discgolfbana i Enköpings
kommun, dock är denna belägen i Lundby, så folk utan bil har
svårt att ta sig dit, samt är en betalbana. Mitt förslag är att
upprätta en discgolfbana inne i Enköping, då det finns en mängd
olika områden som skulle passa detta ändamål. Exempelvis skogen
som är belägen precis bakom mitt hus. Denna skog är en
välbesökt skog redan idag, och den har goda förutsättningar att
agera discgolfbana. Mitt förslag är att börja med en 3-håls
bana eller 9-håls bana för att tillgängliggöra sporten för fler
samt öka incitamentet att besöka våra fina skogar och öka
möjlighet till rörelse på ett annorlunda sätt. Jag skulle
självklart kunna bistå med både min arbetskraft (men även minst
5-10 andra bara i min närmsta krets som vill detta) och design
för banan skulle vi också kunna engagera oss i och assistera
med.

MVH
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Paragraf 69 Ärendenummer UPN2022/90 

Medborgarförslag - Förbättringar av Gånstaspåret 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser punkt 1-6 som besvarade då åtgärderna redan 
genomförs eller är planerade att genomföras, och avslår punkt, 7, 8.  

Beskrivning av ärendet 
Den 17 februari inkom ett medborgarförslag om flera insatser för att förbättra 
Gånstaspåret. Förslagsställaren vill att nämnden: 

Tar bort de gräsbevuxna mittpartierna i spåret. 

Förbättrar beläggningen i spåret så att det blir bredare. 

Ändrar lutningen på eller byt ut sittplatser till mer ergonomiska versioner. 

Grusar partier under sittplatserna för att förhindra att ogräs växer upp. 

Tar bort sten i dagen i spåret för att minska risken att snubbla. 

Tydliggör med skyltar vilken trafik som är förbjuden i spåret. 

Tar bort den gräsbeväxta delen innan start och målområde och ersätt med samma 
beläggning som i det övriga spåret. 

Sätt upp hundbajskorgar vid start och målområde. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Motionsspåren i Enköpings kommun utgör en viktig del för välbefinnande och en 
aktiv fritid. Att vuxna och barn kan promenera och springa i naturskön miljö är bra 
för folkhälsan och uppmuntrar barn till lek och aktivitet. 

Upplevelseförvaltningen ansvarar för att kommunens motionsspår upplevs som 
attraktiva och trygga. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har entrén 
till Gånstaspåret rustats upp. För att förhindra att otillåten motortrafik kör i spåret 
har en bom satts upp. Informationen om förhållningsregler i motionsspåret samlas 
till en gemensam skylt vid entrén.   
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Under hösten kommer förvaltningen att genomföra insatser för att förbättra marken 
i spåret, genom att till exempel ta bort gräs i mittgången samt jämna ut marken. 
Även bänkarna i spåret kommer att ses över.  

Förvaltningen bedömer inte att det finns ett behov av att ta bort den gräsbevuxna 
ytan innan start- och målområde eller fler hundbajskorgar. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser punkt 1-6 som besvarade då åtgärderna redan 
genomförs eller är planerade att genomföras, och avslår punkt, 7, 8.  

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser punkt 1-6 som besvarade då åtgärderna redan 
genomförs eller är planerade att genomföras, och avslår punkt, 7, 8.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
kommunfullmäktige 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 17 februari 2022 15:24
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Förbättringar av Gånstaspåret

Motivering
Vill börja med  att ge beröm för det fina utomhusgym som
upprättats vid Gånstaspåret!
Besöker nästan dagligen Gånstaspåret för löprundor och
promenader och har förslag på förbättringar och underhåll som
jag och  många med mig anser behöver göras enl. följande;
"Hyvla" av dom gräsbevuxna mittsträngarna överallt i spåret.
Lägg ny beläggning(med fall för att eliminera vattensamlingar i
spåret)Spåret blir då bredare vilket underlättar möten
(barnvagnar, hundägare, rörelsehindrade med rullatorer).
Åtgärda sofforna utmed spåret
till mera sittvänliga (ergonomiska) då dom flesta lutar framåt
idag och därför inte går att sitta på!Lägg också en beläggning
(sand, grus??) under sofforna för att eliminera bort ogräs som
gör det möjligt att sitta på dom sommartid!
Ta bort sten/berg i "dagen" i spåret då det finns en
skade/snubbelrisk!
Tydliggör (med skyltar)att det är bil, moped, cykelåkning
förbjudet på spåret samt vilka regler som gäller för att ta sig
till på och avfarterna till befintliga cykelspår i skogen.
Ta bort den gräsbevuxna området innan start och målområdet och
ersätt med samma beläggning som finns i spåret.(blir väldigt
lerigt på den ytan vid regn höst och vår) Sätt upp
hundbajskorgar vid start och målområdet,
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Paragraf 166 Ärendenummer UAN2022/233 

Svar på medborgarförslag Ändra förskolans öppettider 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att ramtiderna inte behöver 
ändras, men vill framhålla möjligheten att lämna eller hämta utanför ordinarie 
öppettid. Det är något som inte ska ha generell tillämpning utan prövas i respektive 
fall. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om ändrade öppettider för förskolan har lämnats in till 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 § 13 att 
överlämna medborgarförslaget om ändrade öppettider för förskolan till utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut. I medborgarförslaget 
föreslås att förskolans öppettider ska ändras så att förskolorna öppnar tidigare. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Det är i skollagen (SkolL) inte reglerat mellan vilka klockslag en förskola ska ha 
öppet. Däremot framgår i 8 kap. 5 § SkolL följande: 
 
”Förskola ska erbjudas barn från och med ett års ålder i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt.” 

I 8 kap. 3 § 2 st framgår dock följande: 

”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 
samband med större helger.” 

Vidare framgår i 25 kap. 5 § följande: 

”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars 
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt” 

Det innebär att kommunen inte är skyldig att erbjuda förskola under kvällar, nätter 
och helger, s.k obekväm arbetstid. Vidare innebär regleringarna att kommunen inte 
heller är skyldig att erbjuda omsorg under tid då förskola inte erbjuds men att det är 
något som kommunen ska sträva efter att erbjuda. 
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Beslutad öppettid (ramtid) i Enköpings kommun 
För att skapa en tydlighet kring vilka tider en förskola ska vara öppen utifrån 
vårdnadshavarnas behov brukar kommunerna besluta om öppettid (ramtid) för 
förskolorna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i ”Riktlinjer för kö, 
placering, avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” 
beslutat om öppettid (ramtid) för barnomsorg i Enköpings kommun. Den i 
riktlinjerna beslutade ramtiden är helgfri måndag till fredag kl 06:30 – 18:30. 
Öppettiderna ska följas av såväl kommunala som fristående verksamheter. Inom 
den beslutade ramtiden kan verksamheter öppna senare eller stänga tidigare 
beroende på barns vistelsetider. 

Det är idag tre av de kommunala förskolorna som öppnar tidigare än kl 06.30. Det 
är beslut som fattats utifrån att det har funnits behov från ett flertal föräldrar. Två av 
dessa förskolor är i de yttre områdena av kommunen. 

Omsorg på obekväm tid 
I Enköpings kommun finns en kommunal verksamhet som erbjuder omsorg på 
obekväm tid. För de vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, 
nätter eller helger, och därav har behov av omsorg under tid då ordinarie förskola 
är stängt finns möjlighet att ansöka om omsorg på obekväm tid. 
I Skolinspektionens rapport ”Omsorg på obekväm tid – Om föräldrars möjlighet till 
omsorg när förskolan är stängd” framgår att arbete på obekväm tid vanligen gäller 
helger samt vardagar mellan kl 19:00 – 06:00. 

Behov av förskola före eller efter förskolas öppettid 
Det finns avgörande i Kammarrätten som visar att det är acceptabelt för en 
kommun att besluta om öppettider motsvarande det sätt som Enköpings kommun 
har gjort. Det Kammarrätten i Göteborg anför som skäl, för avgörande i dom 5146-
17, som ska anses som avgörande för öppettiderna är att det erbjuds generella 
öppettider som typiskt sett är acceptabla för flertalet av förvärvsarbetande och 
studerande föräldrar. I det aktuella fallet handlade det om öppettid mellan kl 06:30 
– 17:30. 

Som yttrande i målet angivet ovan har Skolverket uttalat att om en förskola hålls 
öppet under tider som är passande för flertalet av förvärvsarbetande så åsidosätts 
inte skollagens krav. Skolverket uttalade vidare att om en förälder, som 
förvärvsarbetar, anmäler att det finns behov av längre öppettid så behöver en 
bedömning göras av skyldigheten att underlätta för föräldrar respektive vilken 
möjlighet som finns för förskolan att tillgodose önskemålet. 
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Behov av förändrad öppettid (ramtid) för förskolor i Enköpings kommun 
Rektorerna på de kommunala förskolorna bedömer att det inte finns något stort 
behov av att förändra förskolornas beslutade öppettid (ramtid) så att förskolorna 
ska öppna tidigare. Detta då det endast är ett fåtal föräldrar som uttryckt ett behov 
av att lämna tidigare. 

Konsekvenser om öppettid (ramtid) utökas 
Rektorerna beskriver att om förskolornas beslutade öppettid (ramtid) utökas skulle 
det innebära att det behövs fler pedagoger på morgonen och kvällen. Det skulle 
leda till att det blir färre pedagoger mitt på dagen, då det finns flest barn i 
verksamheten. Det skulle bli fler barn per pedagog under en längre tid. 
Schematiderna för pedagogerna skulle behöva förskjutas vilket är svårt att göra 
med det antal personal som finns idag, det finns inte utrymme för det. 
Bedömningen är att bemanningen skulle behöva utökas om ramtiden förlängs. 

Utökade öppettider skulle innebära förändrade arbetstider för förskolornas 
personal och skulle även innebära ökad obekväm arbetstid för personalen. 
Förskolornas rektorer beskriver också att det är svårt att hitta personal som kan 
börja redan kl 05:45, vilket behövs för att en förskola ska kunna öppna kl 06:00. 
Det är även svårt att hitta personal som kan jobba till kl 19. 

Utökad ramtid skulle troligtvis med anledning av det beskrivet ovan innebära ökade 
kostnader för verksamheten förskola. 

Barnrättslig reflektion 
De i kommunen beslutade riktlinjerna ”Riktlinjer för kö, placering, avgifter och 
betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” säkrar förutsättningarna 
för att säkerställa barns bästa avseende process för placering i förskola. Detta 
genom att bidra till en rättssäker och likvärdig hantering för placering i förskola. När 
en eventuell revidering görs av de riktlinjerna ska också en prövning av att 
riktlinjerna säkerställer barns bästa göras. Vid bedömning om ett barn behöver tas 
emot utanför de ordinarie ramtiderna så tas hänsyn till barns bästa. 

Slutsats 
Sammanfattningsvis gör utbildningsförvaltningen bedömningen att dagens öppettid 
(ramtid) är acceptabel för merparten av de förvärvsarbetande och studerande 
föräldrarna. Det kan finnas föräldrar som har behov av att lämna eller hämta 
utanför ordinarie öppettid. Detta är dock något som får prövas i respektive fall och 
inget som förvaltningen idag bedömer föranleder att de generella öppettiderna 
(ramtid) bör förändras. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Svar på medborgarförslag om att ändra förskolans öppettider, 
daterad 2022-09-23. 
Bilaga 1 Medborgarförslag 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 februari 2022 § 13 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Beslutsgång 
Efter diskussion i nämnden kommer nämnden gemensamt fram till förslag till beslut 
enligt:  "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att ramtiderna inte 
behöver ändras, men vill framhålla möjligheten att lämna eller hämta utanför 
ordinarie öppettid. Det är något som inte ska ha generell tillämpning utan prövas i 
respektive fall. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att 
medborgarförslaget är besvarat." 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt sitt eget förslag och finner 
att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige, för kännedom 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 19 januari 2022 19:20
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Ändra förskolans öppettider!

Motivering
Min man arbetar i sthlm (resväg till o från arbetet 1.5timme)
jag jobbar på lasarettet och börjar 6.45...men förskolan kan
trots detta inte tillgodose oss att öppna 15 min tidigare vid
6.15, så att jag kan lämna barnen istället för min man. Mina
patienter kan inte jag säga till, jag kommer vid 7.05, ta hand
om er själva 20min tills jag kommer. Tycker det är under all
kritik, detta har jag och flera andra ifrågasatt i 6års tid men
fortfarande så får man blankt nej. Jag undrar vad cheferna
skulle säga om akuten är stängd mellan 6-7.05 på morgonen med
anledning måste lämna barnen...så nu när vi än en gång fått nej
till svar så kommer det få bli så att min man som egentligen
börjar 06 i sthlm får lämna barnen och således jobba 2 timmar
längre på em så barnens sluttid istället för 17 blir 18.30. För
det ska förskolan kunna bistå med om man läser papperna man
fått där angående schemaläggning. Så förbannat less på att man
ska behöva byta förskola där barnen har sin trygghet för att
det är en omöjlighet att öppna 15min tidigare.
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Paragraf 165 Ärendenummer UAN2022/232 

Svar på Medborgarförslag: Bygga en högstadieskola 
för elever i Grillby, Skolsta 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har väckts i kommunfullmäktige den 14 februari 2022 och 
skickats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut. 
 
Av medborgarförslaget framgår att förslagsställaren vill att en högstadieskola ska 
byggas för elever i Grillby, Skolsta och Lillkyrka. Bakgrunden till förslaget är bland 
annat att det byggs nya förskolor och nya bostäder medan det bara finns skolor 
upp till åk 6 i dessa områden. Detta innebär att dessa elever behöver åka in till 
Enköping för att börja högstadiet, vilket leder till att det blir trängre på skolorna i 
tätorten och elever som gått i samma klass sedan förskoleklass slussas in i olika 
grupper när de börjar högstadiet. Detta upplever förslagsställaren inte gynnar 
barnen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enligt skollagen är det hemkommunen som ansvarar för att samtliga barn boende i 
kommunen som har rätt att gå i grundskolan får det (10 kap. 24 §). Kommunen ska 
också i sin planering av grundskolor ta hänsyn till att elever får så smidiga resvägar 
som möjligt, även om detta innebär att avvägningar ofta behöver göras mellan 
olika elever eller mellan vissa elevers intresse av en kort skolväg och vikten av att 
skolorna får en rationell storlek (10 kap. 29 § Skollagen samt lagkommentar i 
JUNO till 10 kap. 29§ Skollagen). 

För att kunna planera lokalbehovet och säkerställa platser för alla som har rätt att 
gå i skolan arbetar utbildningsförvaltningen med att årligen ta fram en 
lokalbehovsplan, i huvudsak baserad på en årlig befolkningsprognos. 
Befolkningsprognosen ger en bild över hur många som behöver beredas en plats i 
skolorna och var dessa personer bor geografisk. En annan viktig faktor som 
lokalbehovsplaneringen också tar i beaktning är etableringen av fristående skolor, 
då detta påverkar hur många av eleverna som kommer att välja en kommunal 
skola. I planeringen försöker man också höjd för hur många som brukar välja bort 
sin placeringsskola, då det fria skolvalet möjliggör för elever att välja en annan 
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kommunal eller en fristående skola, och hur många som brukar väljer till en viss 
skola. Denna uppskattning görs utifrån hur in- och utflödet av elever sett ut 
historiskt. Även om ett mönster och trender bakåt i tiden inte ger en garanti att det 
kommer se likadant framåt så ger uppskattningen en ungefärlig bild av hur stort 
trycket på en specifik skola är. 

Baserat på dessa prognoser och analyser så har utbildningsförvaltningen 
konstaterat att det är i tätortens skolor som efterfrågan på skolplatser är som störst 
och där det också är mest fullt. Detta både på grund av det bostadsbyggande som 
sker i tätorten och att det finns en generell trend att en viss andel elever väljer bort 
den kransortsskola som är deras placeringsskola till förmån för en skola i tätorten. 
På grund av det ökande trycket på tätortens skolor har utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beställt en förstudie för en ny grundskola i tätorten. 

Precis som förslagsställaren skriver så utgör dock en del av de elever som går i 
Enköpings tätort elever i högstadieåldern från Grillby, Skolsta och Lillkyrka. Det 
skulle därför vara tänkbart att ett högstadium som blir placeringsskola för dessa 
elever utanför tätorten skulle kunna avlasta Enköpings tätortsskolor. 

Förvaltningen bedömer dock att det finns ett antal nackdelar med en 
högstadieskola för Grillby, Skolsta och Lillkyrkas elever som gör att detta inte är en 
lämplig lösning ur strategisk lokalplaneringssynpunkt. För det första har respektive 
kransort som tas upp i förslaget sin egen placeringsskola för låg- och 
mellanstadiet. Det innebär att om en högstadieskola skulle byggas i exempelvis 
Lillkyrka, så skulle fortfarande elever från Grillby och Skolsta behöva skjutsas till 
Lillkyrka. För det andra så tyder prognosen i dagsläget på att ca 1150 platser som 
behöver skapas fram till 2032. En högstadieskola som är placeringsskola för 
Grillby, Skolsta och Lillkyrka bedöms därför i dagsläget inte minska trycket på 
tätorten i tillräckligt hög omfattning då det uppskattningsvis handlar om ca 240 
högstadieelever som skulle finnas i placeringsområdet för den nya högstadieskolan 
Det exakta antalet är dock, som redan nämnt, svårt att fastställa eftersom det fria 
skolvalet gör att eleverna kan välja en annan fristående eller kommunal skola än 
sin placeringsskola. Avslutningsvis gör också det fria skolvalet att det är särskilt 
sårbart att bygga en liten högstadieskola placerad utanför tätorten. Detta eftersom 
risken är, sett till hur elever har valt historiskt, att en större andel av eleverna väljer 
än annan skola sin placeringsskola, samtidigt som elever i tätorten historiskt inte 
tenderat att välja en landsbygdsskola motsvarande utsträckning. Detta ökar risken 
för att elevunderlaget blir så pass litet att det skulle skapa svårigheter ur ett 
organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Vad gäller de kransortskolor som redan 
har högstadium så är det för Örsundsbros del för att elevunderlaget är så pass 
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stort att det räcker för en högstadieskola. Fjärdhundraskolan har sedan lång tid 
tillbaka en högstadieskola men har också utmaningar att fylla lokalerna då en 
relativt stor andel av eleverna som hör till Fjärdhundraskolan väljer en skola i 
tätorten i stället. 

Vad gäller konsekvenserna av att elever får byta klass när de börjar högstadiet, 
vilket också omnämns i förslaget, är förvaltningens bedömning att det inte generellt 
går att säga att det skulle vara en fördel att gå i samma klass från förskoleklass till 
år 9. Huruvida en elev uppfattar det som en trygghet att följa en och samma 
kompisgrupp eller inte ser väldigt olika ut. För vissa kan det vara en trygghet 
medan det för andra är det motsatta. 

Med utgångspunkt i de resonemang och överväganden som beskrivits ovan 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag - Bygg en högstadieskola för elever i 
Grillby, Skolsta och Lillkyrka, daterad 2022-10-11.  
Bilaga 01 - Medborgarförslag – Bygg en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta 
och Lillkyrka 
Bilaga 02 – Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 februari 2022, 
paragraf 9 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Medborgarförslaget avslås. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den  5 oktober 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Medborgarförslaget avslås. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
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Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 9 januari 2022 16:08
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Bygga en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, Södra
trögd, Lillkyrka

Motivering
Det byggs/planeras nya och större förskolor i en del av dessa
områden vilket indikerar en prognos om befolkningsökning. Det
byggs även nya bostäder i tex Grillby och på landsbygden byggs
det både nytt och så sker det ett generationsskifte där det
flyttar ut framförallt barnfamiljer. Dessa barn ska sedan gå i
skola någonstans, men på orterna finns det idag bara skolor upp
till åk 6. Barnen som idag går i dessa skolor ska därför in på
någon av de större skolorna inne i Enköping när de börjar
högstadiet. Det blir därför trångt på dessa skolor, och barn
som gått i samma klass sedan förskoleåldern bryts upp och
slussas in i betydligt större skolor. Jag upplever inte att
det gynnar dessa barn. Det är heller inte bra ur ett
pandemianpassat samhällsbyggande att slå ihop barn från
kommunens alla hörn i stora centrala skolor.
Jag föreslår därför att det byggs en mindre högstadieskola för
elever i södra och norra trögd.
Mvh 
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Paragraf 150 Ärendenummer SN2022/53 

Rapport om beslut som inte verkställs enligt 4 
paragrafen SoL, kvartal tre 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avge denna rapport till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 a § 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 tredje kvartal 2022 

Det beslut som låg som icke verkställt under kvartal fyra 2021 verkställdes 220712. 
Rapport har skickats till IVO och individärendet där avslutats. 

Socialnämnden har två icke verkställda beslut rapportera och avsluta för tredje 
kvartalet. Besluten avser kontaktfamiljer som har ej verkställts inom tre månader. 
Detta rapporteras till IVO. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Källgatan 4–6  0171-62 50 00  33 04 17-7  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  socialforvaltningen@enkoping.se 

 

Socialförvaltningen 
Camilla Johansson 
0171 – 62 55 06 
Camilla.johansson@enkoping.se 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 a § 
socialtjänstlagen för tredje kvartalet 2022. 

 

Socialnämnden föreslås besluta 

Att avge denna rapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Bakgrund 

Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 

socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 a § 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 tredje kvartal 2022 

Det beslut som låg som icke verkställt under kvartal fyra 2021 verkställdes 

220712. Rapport har skickats till IVO och individärendet där avslutats. 

Socialnämnden har två icke verkställda beslut rapportera och avsluta för tredje 

kvartalet. Besluten avser kontaktfamiljer som har ej verkställts inom tre månader. 

Detta rapporteras till IVO. 

 

Camilla Johansson  Elin Thisner                       

Avdelningschef  Avdelningschef 
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Paragraf 186 Ärendenummer KS2020/688 

Svar på medborgarförslag - Sänkt ålder för 
minnesgåva 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag om att sänka tiden för kvalificering till minnesgåva för 
anställda från gällande 25 år till 20 år har inkommit.  

Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har utrett ärendet och då tittat på 
förslaget utifrån dels gällande skatteregler men även utifrån en signal till anställda i 
kommunen för att stärka arbetsgivarvarumärket avseende att premiera 
medarbetare som valt att stanna och utvecklas under lång tid i kommunen. Det har 
även utförts en omvärldsanalys med syfte att undersöka om tidsintervallet 25 år 
särskiljer sig avsevärt från andra liknande arbetsgivares.  

Slutsatsen är att kvalificeringstiden 25 år är rimligt avvägt i relation till typ av 
aktivitet avseende att premiera lång anställningstid. Detta även om det skulle vara 
möjligt ur skattesynpunkt att sänka tiden för kvalificering. Få interna argument har 
rests för ändring av kvalificeringstiden. Den återkoppling som framkommer av 
nuvarande regler är ofta positiv. En omvärldsanalys ger vid handen att intervallet 
för kvalificering av minnesgåva i Enköping även används av andra med viss 
variation. Enköping sticker således inte ut på något avsevärt negativt sätt. Det finns 
även en ekonomisk aspekt av att sänka tiden för kvalificering till 20 år. Fler 
medarbetare skulle i så fall komma i fråga förminnesgåva vilket skulle ge en ökad 
ekonomisk belastning.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 152 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020-11-16, § 141  
Medborgarförslag, 2020-10-07  
__________  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Förslagsställaren, för kännedom 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 6 oktober 2020 21:01
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Sänkt ålder för minnesgåva

Motivering
Jag föreslår sänkt ålder för kvalificering av minnesgåva från
25 år till 20 år i enlighet med Skatteverkets angivelser
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.9/3
23999.html där 25 år är en alltför sällan inträffad högtidsdag
i dagens moderna och snabbrörliga samhälle där man uppmuntrar
till livslångt lärande och premierar mobilitet.
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Paragraf 187 Ärendenummer KS2021/106 

Svar på medborgarförslag - Rabatt på parkering i 
centrum för dom som är anställda hos Enköpings 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag om att anställda i Enköpings kommun som arbetar i centrum 
ska få rabatt på parkering i centrum har inkommit.  

Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har utrett ärendet och då tittat på 
förslaget utifrån dels gällande skatteregler såsom förmånsbeskattning men även 
utifrån en personalförmån för anställda i kommunen för att stärka 
arbetsgivarvarumärket och då som attraktiv arbetsgivare. Slutsatsen är att detta 
skulle vara en personalförmån som skulle bli föremål för förmånsbeskattning samt 
att arbetsgivaren då även skulle få betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Detta 
skulle innebära ökade kostnader för Enköpings kommun vilket det inte finns 
utrymme för i budget.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Enköpings kommun inte ger någon 
rabatt på parkering i centrum utifrån skattelagstiftningen vilken medför ökade 
kostnaderna för arbetsgivaren samt en förmånsbeskattning för den enskilda 
medarbetaren.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 153 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-03-15, § 29  
Medborgarförslag, 2021-02-11  
__________  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 10 februari 2021 19:35
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Rabatt på parkering i centrum för dom som är anställda hos
Enköpings kommun.

Motivering
Jag tycker det skulle finnas en rabatt på den nya
parkeringsavgiften för oss som är anställda på Enköpings kommun
och har arbete i centrum. 

Jag jobbar inom vård och omsorg, bor i Bredsand och har 3 barn
som går i förskola och skola. För mig är det inte möjligt att
åka kommunalt, att kliva av buss vid förskola och skola (som
inte ligger på samma ställe) och invänta nya avgångar för att
komma vidare går inte med dom busstider som finns. 

Tidigare har jag betalat ca 1000 kr för att kunna parkera vid
min arbetsplats nu kommer den nya summan att bli 4200 kr per
år. Att stå utanför stan och gå skulle innebära längre tid för
mina barn på förskola och fritids, om jag lyckas få en sådan
parkering. Känns tråkigt då jag idag gått ner i tid för att
mina barn ska få kortare dagar. 

Hoppas på att det ska gå att få någon ändring på detta, ett
samarbeta på något sätt.

Mvh 
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Paragraf 188 Ärendenummer KS2021/112 

Svar på medborgarförslag - Se till att det finns 
stämpelur för personalen på städ! 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag om att Enköpings kommun ska införa stämpelur för 
lokalvårdarna har inkommit.  

Enköpings kommuns samtliga medarbetare har att följa de kollektivavtal och de 
regler och lagar som gäller vid en anställning i kommunen. I alla anställningar är 
arbetstiden reglerad och det är en självklarhet att samtliga anställda har att följa 
dessa arbetstidsregler. En kommuns verksamhet och i detta fall Enköpings 
kommuns verksamhet innefattar många olika yrkesområden och arbetstidsreglerna 
är olika beroende på vilken verksamhet det gäller. Vissa har fasta arbetstider och 
andra har flexibla arbetstider.  

Det som är viktigt avseende arbetstider är att kommunen följer arbetstidslagarna 
som då bland annat säger att en rast måste finnas under ett arbetspass som är 
längre än fem timmar. Denna rast är inte arbetstid. Angående medarbetarnas 
följsamhet av arbetstider så är detta en viktig fråga för personalansvariga chefer att 
föra dialog med sina medarbetare om. Vid misskötsamhet att inte följa avtalade 
arbetstider ska personalansvarig chef agera för att komma till rätta med detta och 
denna typ av misskötsamhet kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser som ytterst 
kan leda till skiljande från anställningen. Enköpings kommun ska ledas och styras 
utifrån tillitstyrning och med ett utvecklande ledarskap. Det handlar om en bra 
dialog mellan chef och medarbetare där en tydlighet om vilka skyldigheter som 
gäller i anställningen ska föras. Att införa stämpelur är inte det Enköpings kommun 
ser som lösning på eventuella misskötsamheter gällande arbetstider.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-11, § 154 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-28  
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-03-15, § 30  
Medborgarförslag, 2021-04-14  
__________ 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Förslagsställaren, för kännedom 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 13 februari 2021 19:38
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Se till att det finns stämpelur för personalen på städ !

Motivering
Vad jag upplever så arbetar inte personalen på städ det antalet
timmar som de har betalt för, de ses ofta på Ica , Coop osv,
och genomför privata pantärenden eller inköp. Enligt uppgift så
åker många hem flera timmar för tidigt.
Detta är en stor kostnad för oss skattebetalare i Enköping då
vi får betala löner till personal som gör privata ärenden på
stan. Det jag vet är att det sker i storomfattning, kommunen
bör kolla upp detta. 
Ett förslag att få bukt med detta är att införa stämpelur för
personalen.
Jag som skattebetalare är inte villig att betala kommunalskatt
för personal som inte är på arbetsplatsen enligt gällande
avtal. Jag kräver kraftfulla åtgärder för att stävja detta.
Mvh/ 
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Paragraf 185 Ärendenummer KS2021/463 

Svar på medborgarförslag - Överlåtande av 
grusväg/parkering längs med Bergsgatan från 
Enköpings kommun till EHB (KS) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. medborgarförslaget bifalls. 
 

2. samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag utreda frågan och förhandla 
med AB Enköpings Hyresbostäder om en eventuell försäljning av marken. 
 

Sammanfattning  
En kommuninvånare som hyr parkeringsplats av Enköpings Hyresbostäder AB 
(EHB) längs med grusvägen som går nedanför Linbaneparken har inkommit med 
förslag att kommunen ska överlåta vägen och parkeringen till EHB. Anledningen till 
detta är att personen anser att vägen är i dåligt skick och bör asfalteras. Något 
som EHB inte har velat göra då det är kommunen som äger marken och EHB inte 
har något nyttjanderättsavtal för parkeringen.  

Planavdelningen har yttrat sig och sagt att för att det ska vara möjligt att överlåta 
marken måste först en ändring av detaljplan genomföras. Detaljplan för området 
finns, vägen och parkeringen är idag planlagd som allmänplatsmark (park, 
inklusive parkering). I en ändring av detaljplan behöver marken ändras till 
kvartersmark för att en försäljning ska kunna genomföras.  

EHB har getts möjlighet att yttra sig i frågan, de önskade först att parkeringsavtal 
skulle upprättas mellan dem och kommunen, nyttjanderättsavtal om parkering för 
EHB är inte möjligt eftersom marken är planlagd som allmänplatsmark. Till vilket 
EHB svarade att de skulle diskutera frågan internt och återkomma.  

För att kunna genomföra en försäljning av marken till EHB behöver det först 
inkomma en förfrågan till Mark- och exploateringsavdelningen om att köpa marken, 
Mark- och exploatering kan då inleda en process tillsammans med 
Planavdelningen om att genomföra en ändring av detaljplan som möjliggör ett 
övertagande av marken.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-10-06, § 91 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-16 
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Medborgarförslag, 2021-06-20  
Bilaga 1, detaljplan 265  
Bilaga 2, kartbild  
__________  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Förslagsställaren, för kännedom 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 20 juni 2021 17:31
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Överlåtande av Grusväg/parkering längs med Bergsgatan från
Enköpings kommun till EHB

Motivering
Hej

Jag har försökt att få till en dräglig parkering för oss som
har en p-plats som hyrs av EHB. Parkeringen eller snarare
grusvägen går parallellt med Bergsgatan från Fabriksgatan och
österut. Problemet som upplevs är att den antingen är dammig
sommartid och lerig vintertid, däremellan är den full av gropar
efter alla bilar som far fram och tillbaka.

Med dessa problem är det inte roligt att ha en bil stående på
parkeringen. Det är i stort sett ingen idé att tvätta en bil då
den inom några dagar är lika dammig och smutsig som den var
innan. det dammar från vägen även om EHB saltar 1 eller 2
gånger på sommaren och skrapar den lika många gånger. Från
groparna som bildas stänker det upp lervatten på bilen. När jag
varit i kontakt med handläggare på EHB får jag mer eller mindre
seriösa förslag om att köpa en "skrotbil" eller argumentation
om att det är billigt att hyra en p-plats och att om det är ett
problem så kan man välja att inte hyra en plats.

Mitt medborgarförslag är att denna grusväg/parkering överlåtes
av Enköpings kommun till EHB så att de kan asfaltera
grusvägen/parkeringen så man får en dräglig parkeringsmiljö.

Här nedan bifogar jag mailväxling mellan Enköpings kommun och
mig samt mellan EHB och mig. Som ni märker bollas jag mellan er



utan att få någon förståelse för problemet.

----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
210604
Hej
Det stämmer vi ska underhålla vägen men kommunen äger den.
Vi skrapade vägen för ett tag sedan för att få bort groparna.
Vi kommer inte asfaltera den. Utan underhålla den tidigare så
att det inte blir stora gropar.

Med Vänlig hälsning

 

LENA PETTERSSON
Fastighetschef
AB Enköpings Hyresbostäder
Box 3051
745 03 Enköping 
Växel: 0171-62 58 20
Direkt: 0171-62 58 34
Mobil: 070-162 68 83
www.ehb.se   lena@ehb.se

 

Från:  
Skicka
Till: Lena Pettersson <lena@ehb.se>
Ämne: VB: Återkoppling på ditt ärende KC202114599 registrerat

Hej Lena

Vi har tidigare pratats vid om de problem som är med denna
parkering och då har jag blivit hänvisad att kontakta Enköpings
Kommun.
Här nedan ser du svaret från Kommunen där jag ombeds att
återkomma till er.

Med vänlig hälsning

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---
210319
Svar från handläggare 
Hej
Kommunen har ej skött denna väg sedan ca 1960 då det är endast
boende hos EHB som använder den. Finns ej med i våra
underhållsplaner utan skall skötas av EHB.
Finns inga planer på att åtgärda denna. Rekommenderar att ni
tar kontakt med EHB igen.



Jan Widen
Handläggare 

Information om ditt ärende 
Ärendenummer 
KC202114599 
Sammanfattning fråga 
Grusväg/parkering längs med Bergsgatan 
Ärendebeskrivning 
Grusvägen/parkeringen längs med Bergsgatan från Fabriksgatan
mot nordöst är undermålig. Om det inte är en leråker så dammar
det från bilar som passerar. Det är ingen idé att ens tvätta en
bil idag då den är lika smutsig efter 30 minuter som innan en
tvätt. Varför asfalterar man inte denna grusväg/parkering. Vi
som har bilarna sående där betalar en hyra till EHB som säger
att de inte äger denna grusväg/parkering utan det gör kommunen.
EHB ägs av kommunen och då förstår inte jag vad problemet är.
Vi lever i 2021 och ska inte behöva ha denna typ av bedrövliga
parkeringar. 
Svar från kontaktcenter 
Hej 

Tack för ditt mail.

Om det är parkeringen jag tror att du menar så är det kommunal
mark så jag kommer att skicka din fråga vidare till
gatuavdelningen som återkommer till dig.

Ha en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning
Felicia
Enköpings kommun
Kontaktcenter 

Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Öppettider
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Paragraf 53 Ärendenummer UPN2021/235 

Medborgarförslag - Medlem i Funkisglädje 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 16 september 2021 inom ett medborgarförslag om att Enköpings kommun ska 
bli medlem i Funkisglädje. Förslagsställarens motivering är ”kultur för alla, även vi 
som är funktionshindrade”. Funkisglädje är en ideell förening som arrangerar 
Funkisfestivalen, en melodifestival för personer över 15 år med intellektuell och 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Medlemskommunerna anordnar deltävlingar tillsammans 
med deltagarna. Från dessa går en artist per kommun vidare till Funkisfestivalen. 
Kostnaden är 50 000 kronor per år, varav 500 kronor är medlemsavgift och 49 500 
kronor är deltagande i Funkisfestivalen. Kostnad för kommunens deltävling och 
förberedelser inför den tillkommer. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
För upplevelsenämnden är målgruppen barn och unga prioriterad. Förvaltningen 
har i uppdrag att arbeta inkluderande i alla verksamheter. Förvaltningen har riktad 
verksamhet som till exempel kultulturveckan för alla och träffpunkt Oasen. 
Förvaltningen arbetar för att utveckla möjligheter för unga med funktionshinder. 
Kulturskolans filmprojekt är ett sådant utvecklingsprojekt. 
Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte har budget för uppdraget och 
kostnaden är relativt hög för en deltagare i Funkisfestivalen. Dessutom tillkommer 
kostnader för att förbereda, marknadsföra och genomföra deltävlingarna. För att 
kunna genomföra ett arrangemang som Funkisfestivalen behövs en bas, vilket inte 
finns idag. 
Upplevelseförvaltningen ser över möjligheten att ha en öppen scen, till exempel i 
samband med kulturveckan för alla. 

Barnkonsekvensanalys 
Att barn och unga med funktionshinder har möjlighet att utöva och ta del av 
kulturutbud är i linje med barnets bästa. I nämndens verksamheter ska hänsyn tas 
till alla människors behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att uppväga 
skillnader i människors förutsättningar att tillgodogöra sig meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 
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Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Ordförande bifaller förvaltningens förslag. 
Vice ordförande lämnar utan eget ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 16 september 2021 15:37
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Medlem i Funkisglädje

Motivering
Kultur för alla, även vi som är funktionhindrade
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Paragraf 167 Ärendenummer UAN2022/234 

Svar på medborgarförslag om att ändra förskolans 
öppettider 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att ramtiderna inte behöver 
ändras, men vill framhålla möjligheten att lämna eller hämta utanför ordinarie 
öppettid. Det är något som inte ska ha generell tillämpning utan prövas i respektive 
fall. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om ändrade öppettider för förskolan har lämnats in till 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 § 14 att 
överlämna medborgarförslaget om ändrade öppettider för förskolan till utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut. I medborgarförslaget 
föreslås att förskolans öppettid ska ändras så att förskolorna öppnar tidigare. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Skollagens reglering kring förskolas öppettider 

Det är i skollagen (SkolL) inte reglerat mellan vilka klockslag en förskola ska ha 
öppet. Däremot framgår i 8 kap. 5 § SkolL följande: 

”Förskola ska erbjudas barn från och med ett års ålder i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt.” 

I 8 kap. 3 § 2 st framgår dock följande: 

”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 
samband med större helger.” 

Vidare framgår i 25 kap. 5 § följande: 

”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars 
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt” 



Protokollsutdrag  2 (4) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-19  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Det innebär att kommunen inte är skyldig att erbjuda förskola under kvällar, nätter 
och helger, s.k obekväm arbetstid. Vidare innebär regleringarna att kommunen inte 
heller är skyldig att erbjuda omsorg under tid då förskola inte erbjuds men att det är 
något som kommunen ska sträva efter att erbjuda. 

Beslutad öppettid (ramtid) i Enköpings kommun 
För att skapa en tydlighet kring vilka tider en förskola ska vara öppen utifrån 
vårdnadshavarnas behov brukar kommunerna besluta om öppettid (ramtid) för 
förskolorna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i ”Riktlinjer för kö, 
placering, avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” 
beslutat om öppettid (ramtid) för barnomsorg i Enköpings kommun. Den i 
riktlinjerna beslutade ramtiden är helgfri måndag till fredag kl 06:30 – 18:30. 
Öppettiderna ska följas av såväl kommunala som fristående verksamheter. Inom 
den beslutade ramtiden kan verksamheter öppna senare eller stänga tidigare 
beroende på barns vistelsetider. 

Det är idag tre av de kommunala förskolorna som öppnar tidigare än kl 06.30. Det 
är beslut som fattats utifrån att det har funnits behov från ett flertal föräldrar. Två av 
dessa förskolor är i de yttre områdena av kommunen. 

Omsorg på obekväm tid 
I Enköpings kommun finns en kommunal verksamhet som erbjuder omsorg på 
obekväm tid. För de vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, 
nätter eller helger, och därav har behov av omsorg under tid då ordinarie förskola 
är stängt finns möjlighet att ansöka om omsorg på obekväm tid. 

I Skolinspektionens rapport ”Omsorg på obekväm tid – Om föräldrars möjlighet till 
omsorg när förskolan är stängd” framgår att arbete på obekväm tid vanligen gäller 
helger samt vardagar mellan kl 19:00 – 06:00. 

Behov av förskola före eller efter förskolas öppettid 
Det finns avgörande i Kammarrätten som visar att det är acceptabelt för en 
kommun att besluta om öppettider motsvarande det sätt som Enköpings kommun 
har gjort. Det Kammarrätten i Göteborg anför som skäl, för avgörande i dom 5146-
17, som ska anses som avgörande för öppettiderna är att det erbjuds generella 
öppettider som typiskt sett är acceptabla för flertalet av förvärvsarbetande och 
studerande föräldrar. I det aktuella fallet handlade det om öppettid mellan kl 06:30 
– 17:30. 

Som yttrande i målet angivet ovan har Skolverket uttalat att om en förskola hålls 
öppet under tider som är passande för flertalet av förvärvsarbetande så åsidosätts 
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inte skollagens krav. Skolverket uttalade vidare att om en förälder, som 
förvärvsarbetar, anmäler att det finns behov av längre öppettid så behöver en 
bedömning göras av skyldigheten att underlätta för föräldrar respektive vilken 
möjlighet som finns för förskolan att tillgodose önskemålet. 

Behov av förändrad öppettid (ramtid) för förskolor i Enköpings kommun 
Rektorerna på de kommunala förskolorna bedömer att det inte finns något stort 
behov av att förändra förskolornas beslutade öppettid (ramtid) så att förskolorna 
ska öppna tidigare. Detta då det endast är ett fåtal föräldrar som uttryckt ett behov 
av att lämna tidigare. 

Konsekvenser om öppettid (ramtid) utökas 
Rektorerna beskriver att om förskolornas beslutade öppettid (ramtid) utökas skulle 
det innebära att det behövs fler pedagoger på morgonen och kvällen. Det skulle 
leda till att det blir färre pedagoger mitt på dagen, då det finns flest barn i 
verksamheten. Det skulle bli fler barn per pedagog under en längre tid. 
Schematiderna för pedagogerna skulle behöva förskjutas vilket är svårt att göra 
med det antal personal som finns idag, det finns inte utrymme för det. 
Bedömningen är att bemanningen skulle behöva utökas om ramtiden förlängs. 

Utökade öppettider skulle innebära förändrade arbetstider för förskolornas 
personal och skulle även innebära ökad obekväm arbetstid för personalen. 
Förskolornas rektorer beskriver också att det är svårt att hitta personal som kan 
börja redan kl 05:45, vilket behövs för att en förskola ska kunna öppna kl 06:00. 
Det är även svårt att hitta personal som kan jobba till kl 19. 

Utökad ramtid skulle troligtvis med anledning av det beskrivet ovan innebära ökade 
kostnader för verksamheten förskola. 

Barnrättslig reflektion 
De i kommunen beslutade riktlinjerna ”Riktlinjer för kö, placering, avgifter och 
betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” säkrar förutsättningarna 
för att säkerställa barns bästa avseende process för placering i förskola. Detta 
genom att bidra till en rättssäker och likvärdig hantering för placering i förskola. När 
en eventuell revidering görs av de riktlinjerna ska också en prövning av att 
riktlinjerna säkerställer barns bästa göras. Vid bedömning om ett barn behöver tas 
emot utanför de ordinarie ramtiderna så tas hänsyn till barns bästa. 

Slutsats 
Sammanfattningsvis gör utbildningsförvaltningen bedömningen att dagens öppettid 
(ramtid) är acceptabel för merparten av de förvärvsarbetande och studerande 
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föräldrarna. Det kan finnas föräldrar som har behov av att lämna eller hämta 
utanför ordinarie öppettid. Detta är dock något som får prövas i respektive fall och 
inget som förvaltningen idag bedömer föranleder att de generella öppettiderna 
(ramtid) bör förändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Svar på medborgarförslag om att ändra förskolans öppettider, 
daterad 2022-09-23. 
Bilaga 1 Medborgarförslag 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 februari 2022 § 14 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den  5 oktober 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Beslutsgång 
Efter diskussion i nämnden kommer nämnden gemensamt fram till förslag till beslut 
enligt:  "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att ramtiderna inte 
behöver ändras, men vill framhålla möjligheten att lämna eller hämta utanför 
ordinarie öppettid. Det är något som inte ska ha generell tillämpning utan prövas i 
respektive fall. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att 
medborgarförslaget är besvarat." 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt sitt eget förslag och finner 
att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige, för kännedom 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 19 januari 2022 19:36
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Ändra förskolornas ramtider!

Motivering
I dagsläget börjar man arbeta tidigare och tidigare för att
tillgodose alla sina kunder. Jag arbetar på akutmottagningen i
Enköping och börjar 6.45. Min man jobbar som maskinmekaniker i
Bro, som fältmeck i hela Stockholmsregionen och behöver vara på
plats kl.07.00.  Att vi ska lämna våra barn 6.30 och hinna till
våra arbeten, ombytta och klar finns inte. Idag får min man
lämna barnen varje morgon som det gäller och han kommer näst
intill alltid försent.  Jag har lyft frågan med rektorn,
rektorns chef och även politiker i kommunen för att kunna få
all hjälp med detta men inget går. Enligt rektorns chef,
Elisabeth Ståhl är det ramtiderna som sätter gränser.
Ramriderna i Enköpings kommun är 06.30-18.30. Det är kanske
dags att se över ramtiderna och göra om dom. Titta gärna på
grannkommuner, Håbo öppnar 06.00 och ännu tidigare på vissa
förskolor, för att behovet finns! Men jag lovet, behovet finns
här i Enköping också. 

Hälsningar 
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