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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jörgen Wihlner 
0171-627437  
jorgen.wihlner@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Begränsad 
tomgångskörning 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att det redan finns förbud mot tomgångskörning 
inom Enköpings kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
införa begränsad tomgångskörning med bil i Enköpings kommun och särskilt 
omkring kommunens skolor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Det finns idag ett förbud mot tomgångskörning inom Enköpings kommun i de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna, paragraf 5. Där står att stillastående motordrivna fordon 
får köra på tomgång i högst en minut. Det gäller inte vid till exempel en trafikkö 
eller för att driva annan anordning på fordonet som inte är kopplat till uppvärmning 
och luftkonditionering. Det är inte tillåtet att köra på tomgång med fordon som 
stannat vid broöppning och järnvägsövergång. 

Förvaltningen kommer att informera om tomgångskörning vid infarterna till 
Enköping och kransorterna innan sommaren. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/740. 

 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 21 oktober 2021 13:48 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 

Folkbokföringsadress 

Postnummer 

Postadress 

Telefonnummer 

E-postadress 

Förslag 
Begränsad tomgångskörning 

Motivering 
Jag vill föreslå att kommunen begränsar tomgångskörning med bil omkring 
kommunens skolor.  
Jag vill också föreslå ett övervägande om begränsad tomgångskörning i hela 
kommunen, alternativt i tät- och kransorter. 
Föreslår att all tomgångskörning begränsas till max en minut. 

Syftet är att värna luftkvalitet genom minskade utsläpp kring kommunens skolor 
samt inom kommunen som helhet. Syftet är också att minska den fossila 
biltrafikens miljö- och klimatpåverkan i Enköpings kommun. 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-15  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 153 Ärendenummer KS2021/740 

Medborgarförslag - Begränsad tomgångskörning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om begränsad tomgångskörning har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-10-21 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
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