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Sammanträdesdatum  
2020-11-16  

Kommunfullmäktige 
 

  
Justeringens plats och tid 24 november 2020 klockan 08:30, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 139 - 162 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Kenneth Hällbom Linda Johansson 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-11-16 
Anslaget sätts upp 2020-11-25 
Anslaget tas ned 2020-12-17 
Sista dag att överklaga 2020-12-16 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Kompassen, Kaptensgatan 4, måndagen den 16 november 2020, klockan 

09.00–19.14, med ajournering 12.00-13.00 samt 16.30-16.47.  
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Monica Hallgren (C) 

Magnus Hellmark (C) 
Lars Olsson (C) 
Soroor Moetazed (MP)  
Georg Olsson (MP)  
Sari Martikainen (S) 
Jessica Lovéus (SD) 
Svante Forslund (L), till och med del av paragraf 155 
Ronny Holmberg (SD), till och med del av paragraf 155 
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Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Ingvar Smedlund (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M), till och med del av paragraf 155 
Pernilla Åström (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Susanna Gerhard (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Inger Bertilsdotter (L), till och med del av paragraf 155 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Maria Bakas (S) 
Åsa Andersson (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD), till och med del av paragraf 155 
Tommy Henriksson (SD) 
Peter Ring (SD) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Mats Pettersson (SD) 
Staffan Karlsson (M), tjänstgörande ersättare 
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Johan Westermark (M), tjänstgörande ersättare, från och med del av 
paragraf 155 
Krister Larsson (M), tjänstgörande ersättare 
Svante Forslund (L), tjänstgörande ersättare, från och med del av paragraf 
155 
Henrik Lindberg (KD), tjänstgörande ersättare 
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare 
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Barbara Ciolek (SD), tjänstgörande ersättare 
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare, från och med del av paragraf 
155 
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Paragraf 139  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Linda Johansson (S) och Kenneth Hällbom (MP) utses till protokolljusterare med 
Kim Jämsä (NE) som reserv. 

__________  
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Paragraf 140  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 141 Ärendenummer KS2020/688 

Medborgarförslag - Sänkt ålder för minnesgåva 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om sänkt ålder för minnesgåva har inkommit den 7 
oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 142 Ärendenummer KS2020/693 

Medborgarförslag - Omvärdering av upptagsområde 
för Munksundsskolan att inkludera HagaStrand 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildning- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att omvärdera upptagsområdet för Munksundsskolan att 
inkludera Haga Strand har inkommit den 12 oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd  
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Paragraf 143 Ärendenummer KS2020/703 

Medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i 
offentlig miljö 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om bilder av det gamla Enköping i offentlig miljö har inkommit 
den 16 oktober 2020 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 144 Ärendenummer KS2020/705 

Medborgarförslag - Bygg ett riktigt utegym i trä - och 
låt bygg- och anläggningsprogrammet hjälpa till 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga ett utegym i trä - och att låta låt bygg- och 
anläggningsprogrammet hjälpa till har inkommit den 16 oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Upplevelsenämnden, för åtgärd  
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Paragraf 145 Ärendenummer KS2020/706 

Medborgarförslag - Hundrastgård 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om hundrastgård har inkommit den 19 oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 146 Ärendenummer KS2020/709 

Medborgarförslag - Asfalt och belysning 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om asfalt och belysning har inkommit den 20 oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 147 Ärendenummer KS2020/710 

Medborgarförslag - Fler farthinder i Fjärdhundra 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om fler farthinder i Fjärdhundra har inkommit den 20 oktober 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 148 Ärendenummer KS2020/714 

Medborgarförslag - Farthinder Altuna Ådalen 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om farthinder Altuna Ådalen har inkommit den 22 oktober 
2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 149 Ärendenummer KS2020/721 

Medborgarförslag - Karta med kommunala fruktträd 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att ta fram en karta med kommunala fruktträd har 
inkommit den 24 oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 150 Ärendenummer KS2020/723 

Medborgarförslag - Skolskjuts för nya områden 
behövs! 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildning- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd  
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Paragraf 151 Ärendenummer KS2020/726 

Medborgarförslag - Hundbajskorgar 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om hundbajskorgar har inkommit den 26 oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 152 Ärendenummer KS2020/729 

Medborgarförslag - Parkering 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om parkering har inkommit den 26 oktober 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Tekniska nämnden, för åtgärd  
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Paragraf 153 Ärendenummer KS2020/731 

Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen 

Beslut 
Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Kristjan Valdimarsson (SD) har den 27 oktober 2020 inkommit med en motion där 
följande yrkanden lämnas: 

- att kommunen utreder de resursmässiga förutsättningar för utbildning av 
nyanlända och andra som söker anställning inom vård och omsorg med bristande 
språkkunskaper motsvarande socialstyrelsens rekommendation. 

- att berörda förvaltningar tar fram ett språktest som kan styrka en tillräckligt hög 
nivå i det svenska språket 

- att inte anställa någon som inte följer Socialstyrelsens rekommendationer. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 154 Ärendenummer KS2020/746 

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2020 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
En granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2020 har inkommit den 2 
november 2020. 

Revisionens ordförande Tony Forsberg föredrar revisionsrapporten. 

__________  
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Paragraf 155 Ärendenummer KS2020/196 

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och 
plan för 2022-2023, investeringsbudget, skattesats 
samt taxor och avgifter för 2021 

Beslut 
1. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 
2022-2023 samt investeringsbudget 2021-2025 antas med följande ändringar: 

- Resultatet i kommunstyrelsen förslag för året 2021 korrigeras med en minskning 
om 3 miljoner kronor, från 42,9 till 39,9 miljoner. Det förändrade resultatet är en 1-
årig driftkostnad/utgift som skall täcka det investeringsbidrag som vi vill ska 
utbetalas till Extremsportarföreningen för deras investering i en skatepark. 

- Förslaget om omorganisation med flytt av alkohol- och tobakstillsyn från 
socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden stryks. 

2. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om skattesats med 21:34 kronor för 2021 antas. 

3. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2021 antas. 

4. Följande finansiella mål för 2021 antas: 

- Resultatet ska inte understiga 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2021  
- Soliditeten ska inte understiga 22 procent år 2021  
- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 50 procent år 2021  

5. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2021, med maximalt 600 miljoner kronor.   6. 
Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 

7. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.    
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8. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under 
år 2021 till; 

- 0,38 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB 
- 0,42 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,23 procent för ENA Energi AB 

Reservationer 
Jesper Englundh (S) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har 
den 20 oktober 2020 inkommit med förslag till kommunfullmäktiges årsplan med 
budget 2021 och plan 2022-2023.  

Sverigedemokraterna har den 26 oktober 2020 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023. 

Socialdemokraterna har den 27 oktober 2020 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023. 

Nystart Enköping har den 27 oktober 2020 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023. 

Vänsterpartiet har den 27 oktober 2020 inkommit med förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har vid beredning av ärendet den 7 maj 2019 överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar 
saknades. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 
2022-2023 samt investeringsbudget 2021-2025 antas. 
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2. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om skattesats med 21:34 kronor för 2021 antas. 

3. Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och 
Miljöpartiets förslag om taxor och avgifter för 2021 antas. 

4. Följande finansiella mål för 2021 antas: 

- Resultatet ska inte understiga 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2021 
- Soliditeten ska inte understiga 22 procent år 2021 
- Självfinansieringsgraden ska inte understiga 50 procent år 2021 
  
5. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2021, med maximalt 600 miljoner kronor. 
  
6. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 

7. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram för kommande 
proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt 
högsta belopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
  
8. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande 
borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under 
år 2021 till; 

- 0,38 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB 
- 0,42 procent för AB Enköpings Hyresbostäder 
- 0,23 procent för ENA Energi AB 

Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M) lämnar följande ändringsyrkande: 

Resultatet i kommunstyrelsen förslag för året 2021 korrigeras med en minskning 
om 3 miljoner kronor, från 42,9 till 39,9 miljoner. Det förändrade resultatet är en 1-
årig driftkostnad/utgift som skall täcka det investeringsbidrag som vi vill ska 
utbetalas till Extremsportarföreningen för deras investering i en skatepark. 

Ingvar Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C) Jenny Gavelin (L), Jan Fredriksson (C), 
Peter Book (M), Mats Flodin (M) och Magnus Johansson (M) yrkar bifall till 
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Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas 
förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023 samt 
investeringsbudget 2021-2025, med den justering som Ingvar Smedlund (M) yrkat 
på. 

Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Hans Olsson (S), Solweig Sundblad (S), 
Åsa Andersson (S)  och Sverre Ahlbom (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget. 

Anders Wikman (NE), Ingvar Magnusson (NE), Kim Jämsä (NE) yrkar bifall till 
Nystart Enköpings förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021. 

Magnus Ahlkvist (V) och Brita Dalved (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021. 

Anders Lindén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021. 
 
Utöver ovanstående yrkande inkom det under behandlingen av ärendet ett antal 
tilläggs- och ändringyrkanden som redovisas nedan. Dessa yrkanden numrerades i 
den ordningen yrkandena lämnas för att underlätta när kommunfullmäktige skulle 
ta ställning till besluten. Denna numrering återfinns inom parantes efter varje 
yrkande nedan. 

Anders Wikman (NE) lämnar följande yrkanden: 

- Följ upp vilka förvaltningar som har fler administrativt anställda än jämförbara 
kommuner och föreslå åtgärder för att uppnå en bättre balans mellan 
administration och de medborgarnära verksamheterna (nr 2). 

- Säkerställ och redovisa att digitala satsningar resulterar i större effektivitet (nr 3). 

- Säkerställ och redovisa att de besparingsåtgärder som beslutades 2019 ger 
önskat resultat (nr 4). 

- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska få i uppdrag att ta fram 
ekonomiska och andra konsekvenser av en ökning till 25 timmars förskola för barn 
med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar - baserat på erfarenheterna av när 
gränsen höjdes från 15 till 20 timmar - inför beslut om införande (nr 12). Magnus 
Ahlkvist (V) yrkar bifall yrkandet. Kenneth Hällbom (MP) yrkar avslag. 

- Gränsen ska under budgetåret inte sänkas till under 20 timmar (nr 13). Magnus 
Ahlkvist (V) yrkar bifall till yrkandet. 
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- Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ska få i uppdrag att redovisa vilka 
möjligheter som öppnat sig genom tidigareläggandet av digitaliseringen, samt hur 
det påverkar kommunens mål om att alla elever ska bli godkända (nr 14). 

- Bedöm omfattningen av brottslighet och fusk inom nämndens välfärdssystem, 
redovisa för nämnden hur det kan stävjas och rapportera vidtagna åtgärder till 
fullmäktige (nr 21). 

- En flytt av personer som arbetar med alkohol- och tobaksstillsyn från 
socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden ska endast ske efter beslut i 
berörda nämnder (nr 22). 

Ingvar Magnusson (NE) lämnar följande yrkande: 

- Arbetet med att utöka servicen med sändningar på kommunens hemsida från 
kommunfullmäktiges sammanträde ska redovisas, utifrån ny lagstiftning om 
tillgänglighet (nr 5) 

- Oaktat vilket beslut fullmäktige fattar om kommunens investeringsbudget för 
2021, ska investeringsmedlen för gång- och cykelvägar fördubblas år 2021, jämfört 
med motsvarande investeringsbudget 2020 (nr 9). 

- Tekniska nämnden ska få i uppdrag att särskilt beakta hur hela kommunen kan 
vara delaktig i verkliga beteendeförändringar för att uppnå de övergripande målen i 
den antagna trafikstrategin, med fokus på Mobility management-plan som nu tas 
fram (nr 10). 

- Tekniska nämnden ska få i uppdrag att inleda planeringen för Ågatans 
förlängning till den nya rondellen utanför Familjebadet för att minska trafiken mot 
centrum från Boglösavägen och Bredsand, samt att redovisa hur projektet 
påverkar kommunens investeringsbudget (nr 11). 

Kim Jämsä (NE) lämnar följande yrkanden:  

- Vård- och omsorgsnämnden ska få i uppdrag att redovisa de ekonomiska 
effekterna av nedläggningen av boendena Malin och Rosengården samt 
inhyrningen av boendet på Regalskeppsvägen, och redovisa nämndens slutsatser 
av de åtgärderna (nr 15). 

- Vård- och omsorgsnämnden ska få i uppdrag att redovisa hur nämnden arbetar 
med att granska och följa upp kostnaderna för privata utförare, samt vad arbetet 
resulterar i (nr 16). 
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 - Vård- och omsorgsnämnden ska i uppdrag att visa hur de säkerställer att även 
förebyggande arbete är prioriterat inom nämndens område (nr 17). 

- Oaktat fullmäktiges beslut för 2021 ska det belopp för sponsring som överfördes 
till upplevelsenämnden i 2020 års budgetbeslut återföras dit det kom ifrån (nr 23). 

- Upplevelsenämnden ska få i uppdrag att snarast till fullmäktige redovisa hur 
bemanningen i idrottshuset är tänkt att hanteras inom tilldelad budgetram (nr 24). 

Ingvar Smedlund (M) yrkar avslag på de yrkanden som lämnats av Anders Wikman 
(NE), Ingvar Magnusson (NE) samt Kim Jämsä (NE). 

Matz Keijser (S) yrkar, i det fall minoritetsstyrets budget vinner gehör att förslaget 
om omorganisation med flytt av alkohol- och tobakstillsyn från socialnämnden till 
miljö- och byggnadsnämnden avslås (nr 6). Magnus Ahlkvist (V) yrkar bifall till 
yrkandet. 

Hans Olsson (S) yrkar på nedsättning av taxor för medresenär till 
färdtjänstberättigad inom zon 1 till 0 kr (nr 8). 

Britta Dalved (V) lämnar följande yrkanden, gällande vård- och omsorgsnämndens 
personal: 

- Antalet timanställda ska minskas (nr 18). 

- Personalen ska ges kontinuerlig utbildning om vårdhygien (nr 19). 

- Vårdande personal ska ges tillgång till skyddsutrustning (även inom hemtjänsten) 
(nr 20). 

Sverre Ahlbom (S) yrkar att ansvaret för kommunens sponsringsansvar förs bort 
från upplevelsenämnden och tillbaka till kommunstyrelsen (nr 25). 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens beslutsförslag innehåller åtta 
beslutssatser och föreslår att kommunfullmäktige ska ta ställning till 
dessa beslutssatser punkt för punkt. 

När det gäller beslutssats ett, som gäller kommunfullmäktiges årsplan med budget 
2021 och plan 2022-2023 samt investeringsbudget, konstaterar ordföranden att 
det finns fem olika förslag. Ordföranden konstaterar vidare att Ingvar Smedlund (M) 
lämnat ett ändringsyrkande avseende kommunstyrelsens förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige ska ta ställning till detta yrkande först. Först därefter, när man 
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vet om Ingvar Smedlunds (M) yrkande bifallits, föreslår ordföranden att de fem 
budgetförslagen ställs mot varandra.   

Skulle kommunstyrelsens förslag vinna finns det ett antal tilläggs- och 
ändringsyrkande som rör kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar 
också att Ingvar Smedlund (M) inkommit med ett avslagsyrkande till de yrkanden 
NE lämnat. Ordföranden föreslår att dessa yrkanden prövas i det fallet 
kommunstyrelsens budget bifalls. 

När det gäller beslutssats två som rör skattesatsen konstaterar ordföranden att det 
bara finns ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till. 

När det gäller beslutssats tre, som handlar om taxor, konstaterar ordföranden att 
det utöver kommunstyrelsens förslag finns det ett tilläggssyrkande (nr 8) från Hans 
Olsson (S) för kommunfullmäktige att ta ställning till. 

När det gäller beslutssats fyra till och med åtta konstaterar ordföranden att det bara 
finns ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till. 

Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna beslutsgången. 

Ordföranden låter fullmäktige ta ställning till Ingvar Smedlunds (M) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta 
ändringsförslag. 

Därefter ställer ordföranden de fem budgetförslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, 
korrigerat i enlighet med Ingvar Smedlunds (M) ändringyrkande. Omröstning 
begärs.  

Omröstning 
Eftersom det finns fem förslag föreslår ordföranden en beslutsgång som innebär att 
ett huvudförslag fastställs, vilket ordföranden förslår ska vara kommunstyrelsens 
förslag, korrigerad i enlighet med Ingvar Smedlunds (M) yrkande. Därefter ska ett 
motförslag utses genom att övriga förslag ställs mot varandra två och två. Slutligen 
ska kommunstyrelsens förslag ställas mot det utsedda motförslaget och 
omröstning ske mellan dem. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordföranden ställer först Vänsterpartiets förslag mot Nystart Enköpings förslag och 
finner att fullmäktige antagit Nystart Enköpings förslag. Därefter ställer ordföranden 
Socialdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas förslag och finner att 
fullmäktige antagit Socialdemokraternas förslag. Slutligen ställer ordförande 
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Nystart Enköpings förslag mot Socialdemokraternas förslag och finner att 
fullmäktige antagit Socialdemokraternas förslag som motförslag till 
kommunstyrelsens förslag. Omröstningen ska därför ske mellan kommunstyrelsens 
förslag och Socialdemokraternas förslag. 

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att om man vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag så röstar man "Ja" och om man vill bifalla 
Socialdemokraternas förslag till budget röstar man "Nej". Kommunfullmäktige 
godkänner beslutsgången. 

 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M) X   

Johan Westermark M) X   

Mats Flodin (M) X   

Krister Larsson (M) X   

Peter Book (M) X   

Staffan Karlsson (M) X   

Pernilla Åström (M) X   

Yvonne Bromée (M) X   

Magnus Johansson (M) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Elisabeth Norman (C) X   

Rebecka Lindström (C) X   

Urban Wahlberg (C) X   

Jan Fredriksson (C) X   

Susanna Gerhard (C) X   

Jenny Gavelin (L) X   

Svante Forslund (L)   X 

Bo Reinholdsson (KD) X   
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Henrik Lindberg (KD) X   

Kenneth Hällbom (MP) X   

Tomas Rådqvist (MP) X   

Jesper Englundh (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Sverre Ahlbom (S)  X  

Johan Engwall (S)  X  

Marie Ekberg (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Hans Olsson (S)  X  

Maria Bakas (S)  X  

Ros-Maria Bålöw (S)  X  

Åsa Andersson (S)  X  

Anders Wikman (NE)  X  

Ingvar Magnusson (NE)  X  

Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE)  X  

Kim Jämsä (NE)  X  

Magnus Ahlkvist (V)  X  

Britta Dalved (V)  X  

Anders Lindén (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Mats Pettersson (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)   X 

Tommy Henriksson (SD)   X 

Ronny Holmberg (SD)   X 



 Protokoll  30 (54) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-16  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Peter Ring (SD)   X 

Angelika Bergfelt (SD)   X 

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande X   

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande X   

Rolf Carlsson (S), ordförande  X  

SUMMA 23 19 9 

 

Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla Moderaternas, Centerpartiets, 
Liberalernas, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023 samt investeringsbudget 2021-
2025, korrigerad i enlighet med Ingvar Smedlunds (M) yrkande. 

Beslutsgång, fortsättning  
Ordföranden låter därefter kommunfullmäktige ta ställning till de ändrings- och 
tilläggsyrkanden som gäller beslutssats ett, i den ordning de lämnats. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 2, yrkat av 
Anders Wikman (NE). Omröstning begärs 

Omröstning  
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att om man vill bifalla Anders 
Wikmans (NE) yrkande röstar man "Ja". Om man vill avslå yrkandet röstar man 
"Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M)  X  

Johan Westermark M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Krister Larsson (M)  X  

Peter Book (M)  X  

Staffan Karlsson (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  
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Yvonne Bromée (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Elisabeth Norman (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Susanna Gerhard (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Svante Forslund (L)   X 

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Henrik Lindberg (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Solweig Eklund (S)   X 

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Ros-Maria Bålöw (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   
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Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Kim Jämsä (NE) X   

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Mats Pettersson (SD)  X  

Barbara Ciolek (SD)  X  

Tommy Henriksson (SD)  X  

Ronny Holmberg (SD)  X  

Peter Ring (SD)  X  

Angelika Bergfelt (SD)  X  

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande  X  

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande  X  

Rolf Carlsson (S), ordförande   X 

SUMMA 18 30 3 

 
Därmed har kommunfullmäktige avslagit Anders Wikmans (NE) yrkande. 

Beslutsgång, fortsättning 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 3 och 4, yrkat 
av Anders Wikman (NE), och nummer 5, yrkat av Ingvar Magnusson (NE). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 6, yrkat av 
Matz Keijser (S). Omröstning begärs 

Omröstning 
Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att om man vill bifalla Matz 
Keijsers (S) yrkande röstar man "Ja". Om man vill avslå yrkandet röstar man "Nej". 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
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RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M)  X  

Johan Westermark M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Krister Larsson (M)  X  

Peter Book (M)  X  

Staffan Karlsson (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  

Yvonne Bromée (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Elisabeth Norman (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Susanna Gerhard (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Svante Forslund (L)   X 

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Henrik Lindberg (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   
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Johan Engwall (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Ros-Maria Bålöw (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Kim Jämsä (NE) X   

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD) X   

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Mats Pettersson (SD) X   

Barbara Ciolek (SD) X   

Tommy Henriksson (SD) X   

Ronny Holmberg (SD) X   

Peter Ring (SD) X   

Angelika Bergfelt (SD) X   

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande  X  

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande  X  

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 28 22 1 

 
Därmed har kommunfullmäktige bifallit Matz Keijsers (S) yrkande. 
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Beslutsgång, fortsättning 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 9, 10, 11, yrkat 
av Ingvar Magnusson (NE), 12, 13, 14, yrkat av Anders Wikman (NE), 15, 16, 17, 
yrkat av Kim Jämsä (NE), 18, 19 och 20, yrkat av Britta Dalved (V) samt 21 och 22 
yrkat av Anders Wikman (NE). 

Ordförande finner också att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 23 av 
Kim Jämsä (NE). Omröstning begärs.  

Omröstning 
Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att om man vill bifalla Kim 
Jämsäs (NE) yrkande röstar man "Ja". Om man vill avslå yrkandet röstar man 
"Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M)  X  

Johan Westermark M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Krister Larsson (M)  X  

Peter Book (M)  X  

Staffan Karlsson (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  

Yvonne Bromée (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Elisabeth Norman (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Susanna Gerhard (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  
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Svante Forslund (L)  X  

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Henrik Lindberg (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Ros-Maria Bålöw (S) X   

Åsa Andersson (S) X   

Anders Wikman (NE) X   

Ingvar Magnusson (NE) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Kim Jämsä (NE) X   

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Mats Pettersson (SD)   X 

Barbara Ciolek (SD)  X  
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Tommy Henriksson (SD)  X  

Ronny Holmberg (SD)  X  

Peter Ring (SD)  X  

Angelika Bergfelt (SD)  X  

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande  X  

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande  X  

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 20 30 1 

 
Därmed har kommunfullmäktige avslagit Kim Jämsäs (NE) yrkande. 

Beslutsgång, fortsättning 
Ordförande finner slutligen att kommunfullmäktige avslagit yrkande 25, yrkat av 
Sverre Ahlbom (S). 

Ordföranden låter därefter kommunfullmäktige ta ställning till beslutssats två, där 
endast beslutsförslaget från kommunstyrelsen finns, och finner att fullmäktige 
beslutat att anta kommunstyrelsens förslag. 

Därefter får kommunfullmäktige ta ställning till beslutssats tre, följt av det 
tilläggsyrkande som Hans Olsson (S) lämnat (yrkande nummer 8). Ordförande 
finner att man bifallit kommunstyrelsen förslag och avslagit Hans Olssons 
(S) tilläggsyrkande. Omröstning begärs om tilläggsyrkandet. 

Omröstning 
Ordförande föreslår en beslutsgång som innebär att om man vill bifalla Hans 
Olssons yrkande (S) yrkande röstar man "Ja". Om man vill avslå yrkandet röstar 
man "Nej". Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

RÖSTPROTOKOLL 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ingvar Smedlund (M)  X  

Johan Westermark M)  X  

Mats Flodin (M)  X  

Krister Larsson (M)  X  
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Peter Book (M)  X  

Staffan Karlsson (M)  X  

Pernilla Åström (M)  X  

Yvonne Bromée (M)  X  

Magnus Johansson (M)  X  

Ulrika Ornbrant (C)  X  

Elisabeth Norman (C)  X  

Rebecka Lindström (C)  X  

Urban Wahlberg (C)  X  

Jan Fredriksson (C)  X  

Susanna Gerhard (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  

Svante Forslund (L)  X  

Bo Reinholdsson (KD)  X  

Henrik Lindberg (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Tomas Rådqvist (MP)  X  

Jesper Englundh (S) X   

Linda Johansson (S) X   

Matz Keijser (S) X   

Solweig Sundblad (S) X   

Sverre Ahlbom (S) X   

Johan Engwall (S) X   

Marie Ekberg (S) X   

Solweig Eklund (S) X   

Hans Olsson (S) X   

Maria Bakas (S) X   

Ros-Maria Bålöw (S) X   
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Åsa Andersson (S) X   

Anders Wikman (NE)  X  

Ingvar Magnusson (NE)  X  

Agneta von Schoting (NE) X   

Johnny Karlsson (NE) X   

Kim Jämsä (NE)  X  

Magnus Ahlkvist (V) X   

Britta Dalved (V) X   

Anders Lindén (SD)   X 

Kristjan Valdimarsson (SD)   X 

Mats Pettersson (SD)  X  

Barbara Ciolek (SD)  X  

Tommy Henriksson (SD) X   

Ronny Holmberg (SD) X   

Peter Ring (SD) X   

Angelika Bergfelt (SD)   X 

Oscar Widman (M), 2:e vice ordförande  X  

Monica Avås (M), 1:e vice ordförande  X  

Rolf Carlsson (S), ordförande X   

SUMMA 20 28 3 

 
Därmed har kommunfullmäktige avslagit Hans Olssons (S) yrkande. 

Beslutsgång, fortsättning 
Därefter får kommunfullmäktige ta ställning till beslutssats fyra, fem, sex, sju och 
åtta i kommunstyrelsens förslag var för sig och ordföranden finner att man valt att 
bifalla dessa beslutssatser.  

__________  
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Paragraf 156 Ärendenummer KS2020/602 

Revidering indikatorer till kommunfullmäktiges mål 
2020-2023 

Beslut 
Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, 
daterad 2020-10-13, antas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2019 om indikatorer till 
kommunfullmäktiges mål för 2020-2023. Vid beslutstillfället fanns inte värden för 
nuläget för vissa indikatorer klara och ambitionsnivåer för vissa indikatorer 
saknades. Därför beslutade kommunfullmäktige att en komplettering med dessa 
värden skulle ske av kommunfullmäktige i november 2020. Om det framkommit 
behov av att lägga till eller ta bort indikatorer kunde detta ske vid samma tillfälle. 

Samtliga nämnder utom miljö-och byggnadsnämnden, samt kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo har lämnat förslag på kompletteringar eller 
korrigeringar. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering 
av indikatorer där nämndernas och kommunalförbundets förslag har inarbetats.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
För de indikatorer som kommunstyrelsens verksamheter följer upp sker 
komplettering med två uppgifter som saknades vid beslutstillfället i december 2019. 

-   Indikator 15 b ”Genomförande av kommande hållbarhetslöften inom biologisk 
mångfald”, har kompletterats med antal aktiviteter. Beslut om antal aktiviteter tas 
av kommunstyrelsen 27 oktober. 
-   Nuläge i indikator för medarbetarmålet ”Ökat medarbetarengagemang har också 
lagts in då resultat från medarbetarenkäten som genomfördes 2019 nu finns. 

Förutom dessa två kompletteraringar förslår kommunledningsförvaltningen en 
revidering av indikatorn för medarbetarmålet ”Kommunens (externa) 
personalomsättning är lägre än tio procent”. Vid framtagandet av nuläge och 
målvärden var senast kända uppgift för personalomsättningen 10,6 procent, vilket 
avser 2018. För 2019 är värdet 10,0 procent vilket innebär att en målsättning på 
9,9 procent för 2023 är en låg ambitionsnivå. Förslaget är att sätta ett målvärde för 
2023 till 8,0 procent. Att sänka personalomsättningen innebär färre rekryteringar 
vilket blir en kostnadsminskning för kommunen. 
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De förslag som nämnderna har beslutat om har inarbetats i 
kommunledningsförvaltningens sammanställning, med vissa redaktionella 
ändringar. Bedömning har också gjorts att det inte ska ske någon uppdatering av 
nulägen för indikatorerna i beslutet från december 2019, även om det idag finns 
aktuella värden. Utgångspunkten för kommande analyser är det som var känt i 
december 2019 och som var underlag för de målvärden som sattes. 

För målet ”Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit” finns 
indikatorn 16b ”Kommunens arbete med att möta hot och våld i dess olika former 
är välkänt hos invånarna”. Socialnämnden har lämnat ett förslag på komplettering 
av denna indikator. Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna indikator tas 
bort. Indikatorns målvärden bedöms inte ge stöd i analysen om kommunens arbete 
med hot och våld är välkänt hos invånarna. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, 
daterat 2020-10-05 antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 13 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Efter beredningen har ärendet kompletterats med en ny tjänsteskrivelse, daterad 
2020-10-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, 
daterad 2020-10-13, antas. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förslag på revidering av indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023, 
daterad 2020-10-13, antas. 

Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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_________  
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Paragraf 157 Ärendenummer KS2020/294 

Fördelning av central lönepott inför löneöversyn 2020 

Beslut 
Budget på totalt 5,4 miljoner kronor flyttas från finansförvaltningen till nämnder 
enligt nedanstående fördelning, med anledning av fördelning av central lönepott 
inför löneöversyn 2020. 

Kommunstyrelsen 0,3 miljoner kronor 
Miljö- och byggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor 
Tekniska nämnden 0,8 miljoner kronor 
Upplevelsenämnden 0,1 miljoner kronor 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,3 miljoner kronor 
Vård- och omsorgsnämnden 2,2 miljoner kronor 

Beskrivning av ärendet 
I kommunfullmäktiges årsplan med budget 2020 (KS2019/47) har lönekostnader 
fördelats genom att 2,0 procent lagts som en generell uppräkning i nämndernas 
budgetramar, och 0,4 procent lagts som en central pott under finansförvaltningen 
för att fördelas enligt de lönestrategiska beslut som tas inför löneöversyn 2020. 
Summan av den centrala lönepotten uppgår till 6,0 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsens personalutskott har i januari 2020 antagit inriktning av 2020 års 
löneöversyn (KS2019/644) vilket innebär att den centrala lönepotten fördelas enligt 
tabellen nedan.  

Nämnd Yrkesgrupp/kommunals avtal Miljoner 
kronor 

Kommunstyrelsen IT-tekniker 0,3 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Ingenjörer 0,7  

Tekniska nämnden Ingenjörer 0,6 

  Kommunals avtalsområde 0,2 

Upplevelsenämnden Simlärare 0,1  

Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnde
n 

Speciallärare/specialpedagoger 0,6 
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  Yrkeslärare 0,3 

  Kommunals avtalsområde 0,4 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Chefer omsorg/funktionshindrade 1,5 

  Kommunals avtalsområde 0,7 

Summa   5,4 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med god 
kompetensförsörjning samt vara konkurrenskraftig avseende löner gentemot 
geografiskt närliggande kommuner. Förslaget gynnar möjligheterna att 
kompetensförsörja en del av de yrkesgrupper där det idag råder konkurrens. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Budget på totalt 5,4 miljoner kronor flyttas från finansförvaltningen till nämnder 
enligt nedanstående fördelning, med anledning av fördelning av central lönepott 
inför löneöversyn 2020. 

Kommunstyrelsen 0,3 miljoner kronor 
Miljö- och byggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor 
Tekniska nämnden 0,8 miljoner kronor 
Upplevelsenämnden 0,1 miljoner kronor 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,3 miljoner kronor 
Vård- och omsorgsnämnden 2,2 miljoner kronor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 13 otkober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Budget på totalt 5,4 miljoner kronor flyttas från finansförvaltningen till nämnder 
enligt nedanstående fördelning, med anledning av fördelning av central lönepott 
inför löneöversyn 2020. 

Kommunstyrelsen 0,3 miljoner kronor 
Miljö- och byggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor 
Tekniska nämnden 0,8 miljoner kronor 
Upplevelsenämnden 0,1 miljoner kronor 
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Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,3 miljoner kronor 
Vård- och omsorgsnämnden 2,2 miljoner kronor 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Budget på totalt 5,4 miljoner kronor flyttas från finansförvaltningen till nämnder 
enligt nedanstående fördelning, med anledning av fördelning av central lönepott 
inför löneöversyn 2020. 

Kommunstyrelsen 0,3 miljoner kronor 
Miljö- och byggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor 
Tekniska nämnden 0,8 miljoner kronor 
Upplevelsenämnden 0,1 miljoner kronor 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,3 miljoner kronor 
Vård- och omsorgsnämnden 2,2 miljoner kronor 

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga nämnder  
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Paragraf 158 Ärendenummer KS2020/458 

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

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

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har inkommit från vård- och omsorgsnämnden den 9 september 2020. 
Av skrivelsen framgår att kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej 
verkställda beslut och avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Skyldigheten avser beslut som inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med 
rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Redovisningen ska 
också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet 
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med 31 mars 2020 och som inte 
verkställts senast 30 juni 2020. I redovisningen ska också framgå beslut som 
tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 18 augusti 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår det att 18 beslut enligt SoL inte har 
verkställts inom den aktuella perioden. Det är enbart två av dessa personer som 
inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Samtliga dessa har nu fått ett erbjudande. 
Redovisningen visar också på 6 beslut där det är ett avbrott i verksamhet. 

Inom LSS är det 29 beslut som inte har verkställts. 15 av dessa avser avbrott i 
verkställighet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 13 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

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

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

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

__________  
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Paragraf 159 Ärendenummer KS2020/410 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden andra kvartalet 2020 

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

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har inkommit från socialnämnden den 1 september 2020. Av 
skrivelsen framgår att kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ socialtjänstlagen 
som inte verkställts inom 3 månader. 

Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 
på nytt inom 3 månader från avbrottet. 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som 
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en 
särskild avgift. 

Aktuellt per andra kvartal 2020 

Socialnämnden har inga ej verkställda beslut att rapportera för andra kvartalet 
2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 13 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 

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

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 27 oktober 2020 och lämnat förslag till 
beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för andra kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 160  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Tekniska nämndens beslut från den 28 oktober 2020, Svar på medborgarförslag - 
Hundlatriner i Grillby, KS2020/333 

- Tekniska nämndens beslut från den 28 oktober 2020, Svar på medborgarförslag - 
Hundlatriner i Grillby, KS2020/341 

- Tekniska nämndens beslut från den 28 oktober 2020, Svar på medborgarförslag 
– Soptunnor och hundlatriner i Grillby, KS2020/368 

- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut från den 22 oktober 2020, 
Svar på medborgarförslag - Extra anslag till skolor och elevråd som önskar göra 
arbeten om andra världskriget och /eller koncentrationsläger, information, 
föreläsning, resor etc., KS2020/848 

- Kommunstyrelsens beslut från den 27 oktober 2020, Svar på medborgarförslag 
om porrfilter, KS2019/617 

- Kommunstyrelsens beslut från den 27 oktober 2020, Svar på medborgarförslag – 
Måla landmärket på silon i Grillby, KS2020/339 

__________  



 Protokoll  51 (54) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-16  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 161 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
1. Följande avsägelser godkänns:  

Fredrick Mistenius (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Rebecka Lindströms (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
upplevelsenämnden.  
 
Monica Hallgrens (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
Helena Janssons (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
David Alfvenhiertas (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
Christer Löthegårds (C) avsägelse av uppdraget som ledamot i valnämnden.  
 
Susanne Brofalls (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden.   
  
2. Till nedanstående uppdrag väljs:  

Upplevelsenämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare, Adrian Romignollo (C)  
  efter Rebecca Lindström (C)  
 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, till och med 31 december 
2022  
 
Ersättare Rebecca Lindström (C)   
  efter Monica Hallgren (C)  
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Tekniska nämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare Christer Löthegård (C) 
  efter Vakant (C)    
 
Vård- och omsorgsnämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare  Susanna Gerhard (C)  
  efter Helena Jansson (C)  
 
Ersättare  Sari Martikainen (S) 
  efter David Alfvenhierta (S) 
 
Socialnämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ersättare David Alfvenhierta (S) 
  efter Susanne Brofall (S)  
 
Valnämnden, till och med 31 december 2022 
 
Ledamot  Stig Hallgren (C)  
  efter Christer Löthegård (C)  

 

Beskrivning av ärendet 
Fredrick Mistenius (SD) har den 9 november 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Rebecka Lindström (C) har den 11 november 2020 inkommit med avsägelse av 
uppdraget som ersättare i upplevelsenämnden. 

Monica Hallgren (C) har den 11 november 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Helena Jansson (C) har den 28 september 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

David Alfvenhierta (S) har den 13 november 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 



 Protokoll  53 (54) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-16  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Christer Löthegård (C) har den 13 november 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i valnämnden. 

Susanne Brofall (S) har den 13 november 2020 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i socialnämnden.  

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



 Protokoll  54 (54) 

Sammanträdesdatum  
2020-11-16  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 162  

Anmälan om ändring av gruppledare för Moderaterna 

Beslut 
Ändring av gruppledare för Moderaterna, från Ingvar Smedlund (M) till Staffan 
Karlsson (M), anses anmäld och läggs till handlingarna. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 


	Upprop och val av protokolljusterare
	Beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Beslut

	Medborgarförslag - Sänkt ålder för minnesgåva
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Omvärdering av upptagsområde för Munksundsskolan att inkludera HagaStrand
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i offentlig miljö
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Bygg ett riktigt utegym i trä - och låt bygg- och anläggningsprogrammet hjälpa till
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Hundrastgård
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Asfalt och belysning
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Fler farthinder i Fjärdhundra
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Farthinder Altuna Ådalen
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Karta med kommunala fruktträd
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Skolskjuts för nya områden behövs!
	Beslut

	Medborgarförslag - Hundbajskorgar
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - Parkering
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2020
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2021 och plan för 2022-2023, investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2021
	Beslut
	Reservationer
	Beskrivning av ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning

	Revidering indikatorer till kommunfullmäktiges mål 2020-2023
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningsförvaltningens bedömning
	Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

	Yrkanden

	Fördelning av central lönepott inför löneöversyn 2020
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningsförvaltningens bedömning
	Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från vård- och omsorgsnämnden andra kvartalet 2020
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden andra kvartalet 2020
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beredning
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


	Anmälan av nämndbeslut i ärenden om medborgarförslag
	Beskrivning av ärendet

	Valärenden
	Beslut

	Anmälan om ändring av gruppledare för Moderaterna
	Beslut


