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Sammanträdesdatum
2020-04-02
Kommunfullmäktige

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Korsängsskolans aula, torsdagen den 2 april 2020, klockan 18.00–18.22

Beslutande

Se sida 2.

Justeringens plats och tid

Tisdagen den 7 april 2020 klockan 8.30 i sammanträdesrummet
Kejsarkrona, Linbanegatan 12

Avser paragrafer

26 - 30

Sekreterare
Malin Kvist
Ordförande
Rolf Carlsson
Justerande
Ulrika Ornbrant

Matz Keijser

Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns
på enkoping.se/anslagstavla.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2020-04-02
2020-04-08
2020-04-30
2020-04-29

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

Justerarnas signaturer

Rolf Carlsson, Ordförande (S)
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M)
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M)
Ingvar Smedlund (M)
Mats Flodin (M)
Peter Book (M)
Yvonne Bromée (M)
Ulrika Ornbrant (C)
Elisabeth Norman (C)
Rebecka Lindström (C)
Katarina Zeste (L)
Kristina Eriksson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Linda Johansson (S)
Matz Keijser (S)
Solweig Sundblad (S)
Hans Olsson (S)
Åsa Andersson (S)
Sven Jansson (S)
Anders Wikman (NE)
Ingvar Magnusson (NE)
Magnus Ahlkvist (V)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Tommy Henriksson (SD)
Mats Pettersson (SD), tjänstgörande ersättare
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Sammanträdesdatum
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Innehållsförteckning
Ärende

Sidnr

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4
Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5
Ledamotsinitiativ om att möjliggöra deltagande på distans på kommunstyrelsen, nämnderna och
kommunfullmäktiges sammanträden .................................................................................................................. 6
Ändring av taxor i syfte att underlätta för Enköpings företag.............................................................................. 9
Valärenden ....................................................................................................................................................... 11
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Paragraf 26

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Ulrika Ornbrant (C) och Matz Keijser (S) utses till protokolljusterare med Anders
Lindén (SD) som ersättare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 27

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- Ärende 3b Ändring av taxor i syfte att underlätta för Enköpings företag

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar att följande brådskande ärende läggs till
föredragningslistan:
- Ändring av taxor i syfte att underlätta för Enköpings företag

Beslutsgång
Enligt 5 kapitlet 52 paragrafen i kommunallagen ska ordföranden se till att bara
sådana ärenden avgörs som har tillkännagetts i förväg. Ett brådskande ärende,
som inte har tillkännagetts, får dock avgöras om samtliga närvarande ledamöter
beslutar det.
Eftersom det extra ärendet Ingvar Smedlund (M) yrkat på inte tillkännagetts i
förväg såsom kommunallagen föreskriver föreslår ordföranden en beslutsgång som
innebär att kommunfullmäktige får ta ställning till huruvida föredragningslistan ska
godkännas med det extra ärendet Ingvar Smedlund (M) yrkat på.
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. Ordförande låter därefter
fullmäktige ta ställning och finner att man enhälligt beslutat att godkänna
föredragningslistan.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 28

Ärendenummer KS2020/237

Ledamotsinitiativ om att möjliggöra deltagande på
distans på kommunstyrelsen, nämnderna och
kommunfullmäktiges sammanträden
Beslut
1. Genom tillägg i kommunstyrelsens reglemente får kommunstyrelsens ordförande
möjlighet att besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.
2. Samtliga nämnders ordförande får möjlighet, genom tillägg i respektive
reglemente, besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.
3. Genom tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktiges ordförande
möjlighet att besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att snarast införa respektive ändring
genom tillägg i respektive arbetsordning och reglemente.

Beskrivning av ärendet
Ingvar Smedlund (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ den 17 mars 2020. Av
skrivelsen framgår att det under rådande exceptionella omständigheter är aktuellt
att begränsa närvaro på sammanträden. För att den kommunala beslutsprocessen
ska kunna fortgå föreslås att ordförande får möjlighet ett bevilja eller beordra
sammanträde på distans. Beslutanderätten ska nyttjas restriktivt och i
undantagsfall.
Ledamöter får enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap 16 § delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får
ske.
Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Bild- och
ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den
distansdeltagande måste även kunna se andra deltagare. Om flera ledamöter
deltar på distans måste även de kunna se varandra.

Justerarnas signaturer
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Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär att
ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller
ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills
en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på
lika villkor.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som
delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker genom omröstning.
Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än den redan nämnda
bild- och ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska
lösning som används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de
beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan
tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten omröstning
kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val eller anställning av
personal ska avgöras.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.
Det innebär bl.a. att en ledamot som deltar på distans kan delta i avgörandet av
ärendena. En ledamot som deltar på distans ska antecknas som närvarande i
sammanträdesprotokollet.
Föreslagen skrivelse i reglemente/arbetsordning:
Nämndens ordförande får besluta att ledamöter och ersättare får delta i
sammanträde på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande
vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 17 mars 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, genom tillägg i
kommunstyrelsens reglemente, ger kommunstyrelsens ordförande möjlighet att
besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.
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2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger samtliga nämnders
ordförande möjlighet, genom tillägg i respektive reglemente, att besluta att ledamot
och ersättare får delta på distans.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige genom tillägg i
kommunfullmäktiges arbetsordning ger fullmäktiges ordförande möjlighet att
besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.
4. Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunjuristen får i uppdrag att snarast
införa respektive ändring genom tillägg i respektive arbetsordning och reglemente.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 29

Ändring av taxor i syfte att underlätta för Enköpings
företag
Beslut
1. Inga tillsynsavgifter under 2020 för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen samt vid försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter (ecigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel
2. Redan betald ansökningsavgift för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen samt vid försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter (ecigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel återbetalas
3. Inga taxor för uteserveringar, markupplåtelser och torghandel under 2020
4. Under 2020 slopas avbokningsavgiften på de lokaler som bokas genom
upplevelseförvaltningen under förutsättning att avbokning sker innan bokad tid
startar

Beskrivning av ärendet
Ingvar Smedlund (M) har den 2 april 2020 inkommit med en skrivelse. Av
skrivelsen framgår följande:
"I näringslivsenhetens PM om Coronavirusets påverkan på det lokala näringslivet
(KS2020/254), beskrivs ett antal åtgärder förvaltningarna gör för att underlätta för
lokala företag inom ramen för respektive beslutad delegation. Även en förändring
av taxor är till gagn för det lokala näringslivet. Förslaget är därför att
kommunfullmäktige ska ändra taxorna för 2020 enligt förslaget ovan.
Kommunledningsförvaltningen kommer fortsätta arbetet med att identifiera
åtgärder som kan mildra effekterna för näringslivet och löpande redovisa möjliga
åtgärder. Därför kommer fler politiska beslut komma att behöva fattas än de som
föreslås i denna skrivelse.
Detta ärende har inte beretts i enlighets med kommunallagens krav. Men med
tanke på Corona-krisens utveckling och påverkan på näringslivet i detta nu är
skyndsam hantering nödvändig och detta borde därför kunna betraktas som ett
brådskande ärende. Ett brådskande ärende får enligt 5 kapitlet 33 paragrafen
avgöras trots att det inte är berett om samtliga närvarande ledamöter är ense om
beslutet i sak."

Justerarnas signaturer
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Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsen har inte berett ärendet.

Yrkanden
Ingvar Smedlund (M) yrkar följande:
1. Inga tillsynsavgifter under 2020 för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen samt vid försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter (ecigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel
2. Redan betald ansökningsavgift för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen samt vid försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter (ecigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel återbetalas
3. Inga taxor för uteserveringar, markupplåtelser och torghandel under 2020
4. Under 2020 slopas avbokningsavgiften på de lokaler som bokas genom
upplevelseförvaltningen under förutsättning att avbokning sker innan bokad tid
startar

Beslutsgång
Ett brådskande ärende får enligt 5 kapitlet 33 paragrafen i kommunallagen avgöras
trots att det inte är berett om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet i
sak
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunfullmäktige får ta
ställning till Ingvar Smedlunds (M) yrkande i sin helhet. Kommunfullmäktige
godkänner beslutsgången. Ordförande låter fullmäktige ta ställning och finner att
man enhälligt beslutat att bifalla Ingvar Smedlunds (M) yrkande.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 30

Ärendenummer KS2018/633

Valärenden
Beslut

1. Följande avsägelser godkänns:
Urban Wahlbergs (C) avsägelse av uppdraget som ordinarie ledamot i tekniska
nämnden.
Magnus Hellmarks (C) avsägelse av uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
2. Till nedanstående uppdrag väljs:
Tekniska nämnden, till och med 31 december 2022:
Ordinarie

Magnus Hellmark (C)
efter Urban Wahlberg (C)

Ersättare

Vakant (C)
efter Magnus Hellmark (C)

Beskrivning av ärendet
Magnus Hellmark (C) har den 30 mars 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Urban Wahlberg (C) har den 30 mars 2020 inkommit med en avsägelse av
uppdraget som ordinarie ledamot i tekniska nämnden.
__________
Kopia till:
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Berörda organ, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
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