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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Grillplatser
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om gasolgrillar på allmän plats avslås med hänvisning till
kommunens vedeldade grillplatser.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om utökade möjligheter att
grilla i kommunens parker med hjälp av gasol och grillbestick, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Enköpings kommun har de senaste åren utökat och förbättrat möjligheten att grilla
på många allmänna platser. Förvaltningen ser att grillarna nyttjas väl och har fått
positiv respons när vi lagt ut torr ved för de besökare som inte kan ta med sig
egen. Veden vi använder kommer från kommunens egna skogar och innebär både
korta transporter och ett hållbart skogsbruk. Denna utveckling kommer
förvaltningen att fortsätta med eftersom den uppskattas och fungerar väl.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser dock ingen möjlighet att komplettera med
gasolbrännare på dessa platser utifrån de krav MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) ställer på att gasolbrännare på allmän plats ska
förses med särskilt skydd och hållas från annat brännbart material.
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-1.pdf
Bilaga; Medborgarförslaget, KS2020/878.
Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Jessica Ingelsson
Enhetschef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 27 december 2020 18:33
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Grillplatser
Motivering
För ett par år sedan var jag i Australien och blev väldigt imponerad av deras
grillkultur där. På väldigt många platser fanns det gasolgrillar med
grillbestick och rengöringsredskap som kommunen ansvarade för. Några var gratis
och några fick man betala en peng och så var de i gång 15-30min. Med tanke på
alla våra parker som vi har skulle det var ett trevligt och brandsäkert sätt
att kunna nyttja parkerna på ännu ett trevligt sätt och framförallt nu i dessa
tider tror jag att det skulle uppskattas extra mycket.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2737353&frame=1

2021-03-01

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-02-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 10

Ärendenummer KS2020/878

Medborgarförslag - Grillplatser
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om grillplatser har inkommit den 12 december 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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