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Sammanträdesdatum
2020-05-07
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 51

Ärendenummer UAN2019/754

Medborgarförslag - Arbetstelefoner till lärare
KS2019/709
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå förslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag angående arbetstelefoner har inkommit till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Förvaltningens bedömning
Medborgarförslaget går ut på att alla anställda lärare i Enköpings kommun ska få
en arbetstelefon av arbetsgivaren.
På utbildningsförvaltningen ställer vi oss tveksamma till om det är ett reellt behov
att alla lärare ska ha en tjänstetelefon. Vi har sett en fin utveckling av digitala
kontaktytor på senare år, vilket minskar behovet av telefonkontakt. Alla grundskolor
i Enköping använder den gemensamma digitala plattformen GSE där det finns
goda kontaktmöjligheter för lärare, elever och vårdnadshavare.
Under en stor del av arbetsdagen undervisar lärare och har de då inte så stor
möjlighet till eller behov av att använda en personlig tjänstetelefon.
Utöver de nämnda argumenten är ekonomiska frågor alltid aktuella i en
verksamhet som är underkastad effektiviseringar. Kostnadsaspekten i relation till
vad verksamheten får ut är svår att försvara i ett läge där vi vill satsa så mycket
som möjligt av vår skolpeng på eleverna och undervisningen.
Förvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget.

Yrkanden
Margareta Ekblom (NE) yrkar på återremiss av ärendet och att nämnden utifrån
medborgarförslaget om arbetstelefoner till alla lärare får mer information om
lärarnas behov av telefoner och om andra åtgärder som kan underlätta lärarnas
telefonkontakter, samt vilka kostnader som är förknippade med förslagen.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-05-07
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut och föreslår följande beslutsgång
som nämnden godkänner:
1. Margareta Ekbloms förslag om att ärendet återremitteras mot att ärendet avgörs
idag. Ordförande finner att nämnden avgör ärendet idag.
2. Ordförande frågar om nämnden antar förvaltningens förslag till beslut. Nämnden
bifaller förvaltningens förslag.

__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige, för kännedom
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-05-27
Tekniska nämnden

Paragraf 63

Ärendenummer TF2019/1061

Svar på medborgarförslag - Förbud mot all biltrafik
efter 22:00 i centrum
Beslut
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om förbud mot all biltrafik efter
klockan 22.00 i centrum.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har fått ett medborgarförslag om att förbjuda all biltrafik i
centrum efter klockan 22.00, se bilaga.
I förslaget motiveras förbudet med att det redan råder förbud mot biltrafik efter
klockan 22.00 på delar av Källgatan och att det förekommer en del buskörning och
höga ljudnivåer på nätterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tar till sig förslagsställarens upplevelse av oljud kvällstid på övre
Kungsgatan men i dagsläget bedömer vi att det inte är motiverat att förbjuda
biltrafik i centrum nattetid. Det grundar sig i att boende och en del verksamheter
behöver ha tillgång till området. Vi har också gjort en samlad bedömning utifrån
synpunkter från allmänheten, våra egna observationer och trafikmätningar. Vi har
en regelbunden dialog med polisen och de har inte påtalat att det förekommer
någon systematisk buskörning i centrum.
Buskörningarna har minskat kraftigt efter tidigare genomförda begränsningar i
trafiken för att styra bort rundkörning och därmed minska störande trafikbuller.
Förvaltningen bedömer att dessa regleringar fyller sin funktion och styr trafiken till
Tullgatan och Ågatan.
I det framtida utvecklingsarbetet med trafiken i centrum kan förslaget om att
begränsa trafik i centrum nattetid åter tas upp.
Bilaga: Medborgarförslag, KS2019/753
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om förbud mot all biltrafik efter
klockan 22.00 i centrum.
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Tekniska nämnden

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om förbud mot all biltrafik efter
klockan 22.00 i centrum.

Yrkanden
Marie Ekberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-05-07
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 52

Ärendenummer UAN2019/922

Medborgarförslag - Skolverksamheten, KS2019/816
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag angående skolverksamhet har inkommit till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Utbildningsförvaltningen s bedömning
Medborgarförslaget belyser ett viktigt område; skoldagens uppbyggnad historiskt
och en möjlig inriktning för framtiden.
Idén om att dela upp skoldagen i förmiddagsskola och eftermiddagsskola är ett
spännande förslag som till och från dyker upp i den svenska skoldebatten.
Förslaget kräver precis som avsändaren skriver ett omfattande arbete såväl
informellt (kultur, delaktighet och förståelse för det nya) som formellt (Partsavtal,
lagar och förordningar). Ett arbete som på intet sätt är en garanti för att förslaget
ens är genomförbart.
I det läge Enköping idag befinner sig - med en akut brist på elevplatser inom
framför allt grundskolan – så är förslaget inte ett alternativ till nya skolor utan ett
pedagogiskt grepp som i framtiden kan innebära förbättrade möjligheter för såväl
elever som lärare att på ett ännu bättre sätt än idag, göra sig själva rättvisa.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att
avslå medborgarförslaget.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige, för kännedom
Förslagsställaren, för kännedom
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