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Sammanträdesdatum
2022-02-16
Tekniska nämnden

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

SBF Anneberg, Gnejsgatan 8 / Teams, onsdagen den 16 februari 2022,
klockan 09.00–17.00

Beslutande

Tomas Rådkvist, Ordförande (MP)
Anders Wikman, Vice ordförande (NE)
Magnus Hellmark (C)
Jan Eriksson (L)
Marie Ekberg (S), teams, paragraf 7-18
Hans Olsson (S)
Hans Lövling (S)
Rickard Daxner (SD), paragraf 1-6, 8-18
Pernilla Åström (M), tjänstgörande ersättare
Timo Saukkila (S), tjänstgörande ersättare, paragraf 1-7

Ej tjänstgörande ersättare

Christer Löthegård (C)
Timo Saukkila (S)
Fredrik Jeppsson (V), teams
Ronny Holmberg (SD), paragraf 1-6, 8-18

Justeringens plats och tid

Gnejsgatan 8, onsdag 23 februari 2022

Avser paragrafer

1 - 18

Sekreterare
Helena Lindgren
Ordförande
Tomas Rådkvist
Justerande
Anders Wikman

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2022-02-16
2022-02-24
2022-03-18
2022-03-17

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

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-16
Tekniska nämnden

Övriga deltagare

Justerarnas signaturer

Gunilla Fröman, förvaltningschef
Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef
Helena Lindgren, nämndsekreterare
Jörgen Wihlner, park- och gatuchef, teams, paragraf 3
Katarina Härner, fastighetschef, paragraf 3-8
Rickard Westlöf, enhetschef fastighet, paragraf 4-8
Charlotte Bergdahl, fastighetsstrateg KLF, teams, paragraf 4-6
Karin Ols, vatten- och avloppschef, teams, paragraf 3
Jenny Hertz, ekonom/controller, teams, paragraf 9-11
Frida Magnusson, stabschef, teams, paragraf 9
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Paragraf 1

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 2

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 3

Information
Beskrivning av ärendet
Information från förvaltningen
Fastighetsavdelningen. Föredragande: Katarina Härner.




Ett antal bränder har inträffat i Grillby, däribland villan inom skolområdet.
Tingsrättsprocessen pågår angående Åkersbergs omvårdnadsboende.
UPF och SBF har överklagat ett vite från arbetsmiljöverket efter olyckan i



Pepparrotsbadet.
Gamla kommunhuset kommer att börja rivas inom kort.

Park- och gatuavdelningen. Föredragande: Jörgen Wihlner.


Statusuppdatering av de projekt som ska vara klara till införandet av nya



busslinjenätet i maj 2022.
Nämnden har fått bidrag från naturvårdsverket för cykelgaraget vid
resecentrum.

Vatten- och avloppsavdelningen. Föredragande: Karin Ols.


Upphandlingen för nya reningsverket pågår och anläggningen av
infrastrukturen förväntas påbörjas i juni/juli 2022.

Mark- och exploateringsavdelningen. Föredragande: Danielle Littlewood.


Svartkärrets koloniförening har önskemål om längre avtalsperiod för
markarrendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Föredragande: Gunilla Fröman.


Förvaltningen har haft en stor sjukfrånvaro under början av 2022.
Förvaltningen står inför en succesiv återgång till en ny arbetssituation med
hybridmöten och hemarbete.

Information från ordförande Tomas Rådkvist

Justerarnas signaturer



Referensgruppen för nya gymnasiet, där arbetsutskottet ingår, har haft



möte.
En avtalsuppföljning med Enköpings segelsällskap är på gång.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Information från Plex. Anders Wikman.


Förslag om beslut i kommunfullmäktige om va-verksamhetsområde för



Villbergaby.
Förslag om beslut i kommunfullmäktige om tomträttsavtal i Åkersberg för




hyresbostäder.
Återremiss för detaljplaneändringen för Haga Ekudden.
Information om Paushuset.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 4

Ärendenummer TF2022/88

Godkännande av förstudie LSS-boende Åkersberg,
Åkersrovägen
Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner förstudie för LSS-boende i Åkersberg utifrån
tekniska nämndens ansvarsområde.
2. Tekniska nämnden ger presidiet i uppdrag att formulera ett medskick till
kommunstyrelsen inför kommande förstudier.
3. Presidiet lämnar följande medskick till kommunstyrelsen:
Med anledning av nya rutiner för förstudier enligt Regler för investeringar,
ser tekniska nämnden behov av att förstudier tydliggör fler aspekter inför
investeringsbeslut. Exempelvis barnperspektiv, eventuellt behov
av programhandling samt att de tre hållbarhetsaspekterna i förstudien
specificeras så att det blir tydligt hur dessa styr det kommande
byggprojektet på lång och kort sikt. Begreppet ”miljöteknisk hållbarhet ” bör
utvidgas till ”ekologisk hållbarhet" för att täcka in fler relevanta
frågeställningar att beakta i förstudien.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i januari 2021 att beställa en förstudie om
LSS-platser i Enköpings kommun. Denna förstudie är nu färdigställd och har
mynnat ut i ett förslag om uppförande av LSS-boende på fastigheten Åkersberg
2:68, Åkersrovägen. Byggnaden är tänkt att innehålla 6 lägenheter med tillhörande
administrativa ytor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att godkänna förstudien och i och
med det använda den som underlag i det fortsatta arbetet.
Bilaga: Förstudie LSS-boende Åkersberg
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden godkänner förstudie för LSS-boende i Åkersberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Justerarnas signaturer
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__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2022-02-16
Tekniska nämnden

Paragraf 5

Ärendenummer TF2020/441

Godkännande av förstudie ny grundskola i
Örsundsbro, Rymningen 8:6
Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner förstudie för ny grundskola i
Örsundsbro utifrån tekniska nämndens ansvarsområde.
2. Tekniska nämnden ger presidiet i uppdrag att formulera ett medskick till
kommunstyrelsen inför kommande förstudier.
3. Presidiet lämnar följande medskick till kommunstyrelsen:
Med anledning av nya rutiner för förstudier enligt Regler för investeringar,
ser tekniska nämnden behov av att förstudier tydliggör fler aspekter inför
investeringsbeslut. Exempelvis barnperspektiv, eventuellt behov
av programhandling samt att de tre hållbarhetsaspekterna i förstudien
specificeras så att det blir tydligt hur dessa styr det kommande
byggprojektet på lång och kort sikt. Begreppet ”miljöteknisk hållbarhet ” bör
utvidgas till ”ekologisk hållbarhet" för att täcka in fler relevanta
frågeställningar att beakta i förstudien.

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog i april 2020 (UAN2020/219) beslut
att beställa en förstudie för att utreda fastigheternas skick, samt utreda möjligheten
till kapacitetsökning på Örsundsbroskolan. Skolan ska dimensioneras för 760
elever, jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 500 elever.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog även beslut kring verksamhetens
beslutsunderlag (VBU), som är ett underlag för fortsatt arbete och uppföljning av
projektet.
Bakgrunden till beslutet är ökade elevkullar samt ett stort underhållsbehov i
nuvarande lokaler.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att godkänna förstudien och i och
med det använda den som underlag i det fortsatta arbetet.
Bilaga 1: Förstudie ny grundskola i Örsundsbro
Bilaga 2: Tillägg till förstudien för ny grundskola i Örsundsbro

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden godkänner förstudie för ny grundskola i Örsundsbro.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justerarnas signaturer
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Paragraf 6

Ärendenummer TF2021/1119

Godkännande av förstudie ny förskola i Storskogen,
Bredsand
Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner förstudie för ny förskola i Bredsand,
Storskogen utifrån tekniska nämndens ansvarsområde.
2. Tekniska nämnden ger presidiet i uppdrag att formulera ett medskick till
kommunstyrelsen inför kommande förstudier.
3. Presidiet lämnar följande medskick till kommunstyrelsen:
Med anledning av nya rutiner för förstudier enligt Regler för investeringar,
ser tekniska nämnden behov av att förstudier tydliggör fler aspekter inför
investeringsbeslut. Exempelvis barnperspektiv, eventuellt behov
av programhandling samt att de tre hållbarhetsaspekterna i förstudien
specificeras så att det blir tydligt hur dessa styr det kommande
byggprojektet på lång och kort sikt. Begreppet ”miljöteknisk hållbarhet ” bör
utvidgas till ”ekologisk hållbarhet" för att täcka in fler relevanta
frågeställningar att beakta i förstudien.

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i oktober 2018 att beställa en
förstudie (SKN2017/58) för att ersätta tillfällig lösning för förskoleplatser i
Storskogen. Förskolan bedrivs idag i paviljonger med tidsbegränsat bygglov och
ersättningen avser permanent byggnad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att godkänna förstudien och i och
med det använda den som underlag i det fortsatta arbetet.
Bilaga 1: Förstudie ny förskola i Storskogen Bredsand
Bilaga 2: Tillägg till förstudien för ny förskola i Storskogen Bredsand
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden godkänner förstudie för ny förskola i Bredsand, Storskogen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Paragraf 7

Ärendenummer TF2021/812

Försäljning Åsundagården, Tillinge-Hummelsta 7:2
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpeavtalet med Enköpings
hyresbostäder AB enligt bilaga 1.

Jäv
Rickard Daxner (SD) och Ronny Holmberg (SD) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet under beredning och beslut.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande, med följande motivering:
Försäljning av fastigheter för över 10 miljoner kronor ska enligt tekniska
nämndens reglemente beredas av nämnden och beslutas av
kommunfullmäktige. Åsundagården säljs nu för 15 miljoner
kronor. Fullmäktige har uttalat att Åsundagården ska säljas som
trygghetsboende, vilket jag inte invänder emot, men har inte pekat ut en
viss köpare eller ett visst pris. I enlighet med reglementets intentioner
borde köpekontraktet beslutas av fullmäktige, särskilt som det finns
ett högre bud att ta ställning till.
Beskrivning av ärendet
I samband med att vård- och omsorgsnämnden sa upp hyreskontraktet kom ett
politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB (EHB).
Under förberedelsen inför försäljningen har det uttryckts politiska önskemål om
trygghetsboende i kransort. Kommunfullmäktige beslutade den 13:e december
2021 att ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Åsundagården som
trygghetsboende.
Under arbetets gång med att ta fram avtalsförslag med EHB har ett privat externt
intresse inkommit gällande förvärv av fastigheten. Den privata intressenten är villig
att betala 16 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor mer än EHB.
Den årliga lokalkostnaden för Åsundagården är ca 1,7 miljoner kr.

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
När en fastighet enligt beslut ska avyttras görs detta i normala fall via den öppna
marknaden. I det här fallet finns ett beslut att det ska bedrivas trygghetsboende i
fastigheten efter försäljning, vilket innebär svårigheter att sälja Åsundagården på
öppna marknaden. Försäljning till privat aktör medför att kommunen inte kan ställa
permanenta krav på vilket typ av bostäder som upplåtes på fastigheten. Varken en
detaljplansändring från nuvarande (A) Allmänt ändamål, till (B) Bostäder, kan styra
upplåtelseform eller klassificering för typ av bostäder. Inte heller en avtalsklausul
för trygghetsboende kan säkra långsiktig tillgång till trygghetsbostäder inom
fastigheten, då en sådan endast gäller i maximalt 2 år. Därefter har köparen rätt att
byta inriktning på boendet.
Förvaltningen föreslår att fastigheten säljs som trygghetsboende till EHB för att
möta den politiska ambitionen och behålla rådigheten över fastigheten.
Bilaga 1, Köpekontrakt Åsundagården
Bilaga 2, Bilaga till köpekontraktet Åsundagården
Bilaga 3, Fastighetsutdrag
Bilaga 4, Beslut i kommunfullmäktige 2021-12-13 §177 (KS2021/742)
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpeavtalet med Enköpings
hyresbostäder AB enligt bilaga 1.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tomas Rådkvist (MP) och Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut. Anders Wikman (NE) lämnar avvikande mening.

Yrkanden
Magnus Hellmark (C), Hans Olsson (S), Hans Lövling (S), Marie Ekberg (S) och
Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar på att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige
att godkänna köpeavtalet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, bifall enligt förvaltningens
förslag mot Anders Wikmans yrkande om att kommunfullmäktige ska godkänna
köpeavtalet. Ordförande finner att nämnden bifaller enligt förvaltningens förslag till
beslut.

Justerarnas signaturer
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Enköpings hyresbostäder
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Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

16 (34)

Protokoll

17 (34)

Sammanträdesdatum
2022-02-16
Tekniska nämnden

Paragraf 8

Information - Väderskydd nya gymnasiet
Beskrivning av ärendet
Katarina Härner informerar nämnden om att grunden till nya gymnasiet snart är på
plats. Det som först var tänkt att ett tält skulle skydda träbyggnaden under
byggnationen har ändrats till en annan lösning som är mer vanlig vid byggnation av
trähus. Katarina Härner förklarar hur det kommer att gå till.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 9

Ärendenummer TF2020/825

Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1 miljoner
kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.
Tekniska nämnden för egen del
1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2021 läggs till
handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2021 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har följt upp nämndplanens målsättningar och förvaltningens
kvalitetsindikatorer med prognostiserat och redovisat detta för tekniska nämnden i
maj och september 2021. Nu redovisas en slutlig uppföljning i februari 2022.
Underlaget för tertial 3 används även i årsredovisningen. Förvaltningen redovisar
även ekonomiskt årsbokslut 2021, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Verksamhetsuppföljning
Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkande omvärldsfaktorer
och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. För denna
uppföljning använder vi oss både av faktiskt utfall och prognoser då utfallet för
några av våra mål inte är tillgängliga förrän i mars (energi och solel). Även 2021
har varit ett mycket speciellt år med en världsomfattande pandemi som påverkat
både oss som organisation och hela samhället. Vi har arbetat med prioriteringarna
för att nå nämndens långsiktiga mål under året och ser att det skett framdrift i flera
områden.
Ekonomisk uppföljning
Förvaltningen som helhet uppvisade ett överskott mot budget på 3,0 miljoner
kronor. Den skattefinansierade löpande verksamheten exklusive VA och
fastighetskostnader som exempelvis rivningar, nedskrivningar och lokaler som inte
kan hyras ut visar ett överskott på 12,5 miljoner kronor.

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum
2022-02-16
Tekniska nämnden

Den rådande situationen med covid-19 påverkar den ekonomiska situationen.
Beslut i tekniska nämnden för att stödja näringsliv och kommuninvånare innebär
intäktsbortfall för torgplatser, uteserveringar och parkeringar. Även lägre intäkter
beroende på färre serverade måltider i skolor och gymnasium. Vi ser det som
viktigt att våra drifts- och investeringsprojekt löper vidare för att bidra till att
säkerställa arbetstillfällen inom näringslivet. Utanför den löpande driften ligger
fastighetskostnader som exempelvis rivningar, nedskrivningar och lokaler som inte
kan hyras ut. Denna post visa ett underskott på 9,6 miljoner kronor mot budget.
Det görs även ett kontinuerligt arbete för att hålla tillbaka fastighetskostnaderna
utanför den löpande driften. Ett exempel är att återanvända utrustning i fastigheter
som ska rivas samt det säkerhetsarbete som genomförts vilket påverkat minskade
försäkringskostnader.
Vädervariationer har gett en ökad kostnad för vinterväghållning samtidigt som ett
nytt avtal trädde i kraft under hösten. Överskottet beror på lägre kostnad för löner,
färdtjänstresor, gatubelysning, fastighetsförsäkring och utredningar samt en ökad
intäkt för parkeringar och schakttillstånd.
Vatten- och avloppsverksamhetens avsättning till fondering för framtida bygge av
avloppsreningsverk var större än budgeterat.
Investeringar
En sammanställning och redogörelse av investeringarna görs i bilagan. Där
redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet
med ’Regler för investeringar” (KS2017/594).
Planerat fastighetsunderhåll understiger budget för året. Avvikelsen har flera
orsaker såsom att hänsyn har tagits till verksamheterna utifrån pandemiläget,
akuta projekt har fått prioriterats, viss resursbrist på enheten samt att vissa projekt
har lägre utfall till följd av kostnadseffektivare lösningar.
Flera projekt har avvikelser från budget på grund av justeringar av tidplan och detta
hanteras via ombudgeteringar för de större projekten.
Bilaga: Årsredovisning 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1 miljoner
kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2021 läggs till
handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2021 läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Den ekonomiska redovisningen lämnas utan ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2021 läggs till
handlingarna.
2. Den ekonomiska redovisningen lämnas utan ställningstagande
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Ann-Sofie Magnusson, controller kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 10

Ärendenummer TF2022/142

Överföring av investeringsbudget från 2021-2022 till
2022-2025
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ombudgetera investeringsmedel från år 2021 till år 2022-2025 enlig följande:






Fastighet, planerat underhåll: 15 000 000 kr
Fastighet, investeringar nämnder: 127 954 801 kr
Gata: 22 777 314 kr
Park: 3 884 569 kr
VA: 78 259 708 kr

2. Ombudgetera investeringsmedel från år 2022 till år 2023-2025 enligt följande:



Fastighet, investeringar nämnder: 194 500 000 kr
VA: 31 000 000 kr

Beskrivning av ärendet
Överföring av investeringsmedel har tidigare år gjorts i årsredovisningen. Eftersom
överföringen hänger ihop med kommande årsplaner och den långsiktiga
investeringsplanen är det tydligare att ta detta beslut separat.
Förvaltningen har följt upp investeringsprojekten och lämnar ett förslag till
ombudgetering som beror på förskjutningar i tidplaner för projekten mot aktuella
tidplaner när budget för år 2021 och 2022 beslutades, se bilaga.
Från år 2021 ombudgeteras 247 876 392 kronor enligt följande:





År 2022: 143 983 430 kr
År 2023: 88 977 257 kr
År 2024: 0 kr
År 2025: 14 915 705 kr

Från år 2022 ombudgeteras 225 500 000 kr enligt följande:
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Bilaga: Sammanställning ombudgeteringar från bokslutet 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Överskjutande budgetmedel för investeringar ombudgeteras över deras
återstående genomförandetid. Detta säkerställs i den centrala budgetberedningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Ombudgetera investeringsmedel från år 2021 till år 2022-2025 enlig följande:






Fastighet, planerat underhåll: 15 000 000 kr
Fastighet, investeringar nämnder: 127 954 801 kr
Gata: 22 777 314 kr
Park: 3 884 569 kr
VA: 78 259 708 kr

2. Ombudgetera investeringsmedel från år 2022 till år 2023-2025 enligt följande:



Fastighet, investeringar nämnder: 194 500 000 kr
VA: 31 000 000 kr

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Ingela Höij, kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 11

Ärendenummer TF2022/191

Information - Taxor och avgifter 2023
Beskrivning av ärendet
Nämnden får information om taxor och avgifter för 2023 inför beslut på kommande
nämndmöte. Jenny Hertz redogör för hur förvaltningen bereder taxorna och
avgifterna och hänvisar till prislistan som skickades ut inför nämndmötet.
__________
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Paragraf 12

Ärendenummer TF2022/144

Medlemskap i Svenska cykelstäder
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar om att Enköpings kommun blir medlem i
föreningen Svenska cykelstäder.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden
med en utvärdering av medlemskapet om ett år.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun har ett uttalat mål om att öka andelen resor som görs med
cykel och har en antagen gång- och cykelplan. I gång- och cykelplanen står det att
kommunen ska arbeta med både beteendepåverkande insatser och fysiska
åtgärder. Genom att bli medlem i Svenska cykelstäder kan Enköping få tillgång till
en viktig plattform för kunskapsutbyte, informationsmaterial för kampanjer samt
stödjer föreningens arbete för att förbättra cykelförutsättningar i Sverige.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Ett medlemskap förutsätter att en kommun har tagit ett politiskt beslut om detta.
Därför föreslår förvaltningen att tekniska nämnden beslutar att Enköpings kommun
blir medlem i föreningen Svenska cykelstäder.
Om Svenska cykelstäder
Svenska cykelstäder är en förening som startades år 2015 av flera svenska
kommuner och organisationer. Antalet medlemmar har under åren ökat till dagens
35 kommuner, 6 regioner och 7 associerade medlemmar, exempelvis
Cykelfrämjandet.
Svenska cykelstäders målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra
förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som
är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.
Föreningen engagerar sig i cykeldebatten och bidrar med underlag till politiska
beslut som rör cykelfrågor
Varför Enköpings kommun ska bli medlem i Svenska cykelstäder
Genom att vara medlem i Svenska cykelstäder får Enköpings kommun möjlighet till
att utbyta kunskap och få tillgång till expertkunskap samt forskning inom
cykelområdet. Genom medlemskapet kan Enköpings kommun också få tillgång till
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stor mängd material att använda i kommunikationskampanjer och
beteendepåverkande insatser.
Kostnad
Medlemskapet kostar 20 000 kr per kalenderår för kommuner som har färre än 100
000 invånare.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar om att Enköpings kommun blir medlem i föreningen
Svenska cykelstäder.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar om att Enköpings kommun blir medlem i föreningen
Svenska cykelstäder.

Yrkanden
Hans Olsson (S), Hans Lövling (S) och Marie Ekberg (S) yrkar avslag till
förvaltningens förslag till beslut.
Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tilläggsyrkande att förvaltningens återkommer till nämnden med en utvärdering av
medlemskapet om ett år.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, bifall mot avslag, och ett
tilläggsyrkande. Han börjar med att fråga nämnden om de vill bifalla eller avslå
förvaltningens förslag till beslut. Han finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till beslut.
Ordförande fortsätter med att fråga nämnden om de vill vill bifalla eller avslå
Anders Wikmans tilläggsyrkande. Han finner att nämnden bifaller förslaget.
__________
Kopia till:
Svenska cykelstäder
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Paragraf 13

Ärendenummer TF2021/224

Svar på medborgarförslag - Belysning hundrastgården
Beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning i hundrastgården på
Magasinsgatan samt att kostnader för åtgärd att koppla in belysningen till
kommunens nät och löpande driftskostnad hanteras inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 16 november 2020 där medborgaren önskar att
kommunen åtgärdar två lyktstolpar som finns inne på hundrastgårdens område.
Enköpings kommun arrenderar ut mark till föreningen Enköpings hundpark på del
av fastigheten Kryddgården 15:2. Hundrastgården ska, i enlighet med
arrendeavtalet, vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Nuvarande arrendeavtal
tecknades 2017 och löper på tillsvidare. Föreningen betalar ingen avgift för att
nyttja marken. De två lyktstolpar som förslagsställaren önskar få åtgärdat ligger
inne på föreningens område och är inte inkopplade till kommunens
nät/gatubelysning. Att åtgärda belysningen och koppla in till kommunens nät
uppgår till en kostnad på ungefär 26 000 kronor.
I arrendeavtalet står det att området upplåtes i det skick det befinner sig i på
tillträdesdagen. Därför är det föreningen som ansvarar för områdets skick och
skötsel.
Tekniska nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen på mötet den 15:e
december 2021:
”Tekniska nämnden återremitterar medborgarförslaget om belysning i
hundrastgården på Magasinsgatan till förvaltningen för att utreda kostnad för att
återställa belysningens funktion i hundrastgården samt beräkna driftkostnaden i
syfte att kommunen ska stå för kostnaden framåt.”
Förvaltningen har sett över kostnaderna för att införa belysning i hundrastgården.
Kostnaden för att återställa belysningen är som tidigare angivet 26 000 kronor. Den
årliga driftskostnaden uppskattas till knappt 4 000 kronor.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att arrendeavtalet mellan föreningen Enköpings
hundpark och kommunen tydligt visar att det är föreningens ansvar att åtgärda och
bekosta belysningen i hundrastgården.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/777.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om belysning i hundrastgården på
Magasinsgatan.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tomas Rådkvist (MP) och Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till medborgarförslaget
om belysning i hundrastgården på Magasinsgatan. Anders Wikman (NE) lämnar
avvikande mening.

Yrkanden
Magnus Hellmark (C) yrkar att tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om
belysning i hundrastgården på Magasinsgatan, samt att kostnader för åtgärd att
koppla in belysningen till kommunens nät och löpande driftskostnad hanteras inom
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.
Tomas Rådkvist (MP) och Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till Magnus Hellmarks
förslag.
Hans Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut om att avslå
medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Han frågar nämnden om de vill
avslå medborgarförslaget enligt Hans Olssons yrkande eller bifalla
medborgarförslaget enligt Magnus Hellmarks yrkande. Ordförande finner att
nämnden bifaller medborgarförslaget enligt Magnus Hellmarks yrkande.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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Paragraf 14

Ärendenummer TF2021/1003

Svar på medborgarförslag - Anlägg ett nytt torg vid
Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen tar med sig förslaget i det
fortsatta arbetet med utvecklingen av Gustavs Adolfs plan.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i september 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
anlägga ett nytt torg vid Gustav Adolfs plan som komplement till Stora Torget.
Förslagsställaren menar att Enköping behöver fler torg nu när staden växer.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I samband med att Enköping ska få ett nytt busslinjenät kommer kommunen ta ett
helhetsgrepp om Gustav Adolfs plan. Det innebär att platsen kommer att få ett nytt
utseende.
Bussarna kommer fortsätta trafikera Gustavs Adolf plan även med det nya
busslinjenätet men vi ser ett stort behov av att renovera hela Gustav Adolfs plan
och göra den till mer attraktiv mötesplats för alla som bor och besöker Enköpings
kommun.
Arbetet med att bygga om Gustavs Adolf plan kommer att påbörjas under 2022 och
beräknas vara färdigt under 2024 när ICA Stjärnköp har flyttat ut från sina lokaler.
Förvaltningen tar med sig medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av Gustavs Adolfs plan.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/458.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen tar med sig förslaget i det
fortsatta arbetet med utvecklingen av Gustavs Adolfs plan.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
__________
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Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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Paragraf 15

Ärendenummer TF2021/1029

Svar på medborgarförslag - Belysning
Bredsandsvägen/Farleden
Beslut
Medborgarförslaget om belysning på Bredsandsvägen besvaras med att
kommunen planerar att bygga ut belysningen i samband med utbyggnaden av
infrastrukturen i Storskogen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
bygga ut belysningen på Bredsandsvägen från badhusrondellen till Klubbholmen
för att öka säkerheten då området växer samband med utbyggnaden av
Storskogen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Utbyggnaden av belysningen på Bredsandsvägen från badhusrondellen till
Storskogen finns med i kommunens planer och vi ser en stor samordningsvinst
både ekonomiskt och tidsmässigt med att genomföra projektet i samband med
utbyggnaden av infrastrukturen i Storskogen.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/615.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om belysning på Bredsandsvägen besvaras med att
kommunen planerar att bygga ut belysningen i samband med utbyggnaden av
infrastrukturen i Storskogen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om belysning på Bredsandsvägen besvaras med att
kommunen planerar att bygga ut belysningen i samband med utbyggnaden av
infrastrukturen i Storskogen.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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Paragraf 16

Ärendenummer TF2021/1030

Svar på medborgarförslag - Gång- och
cykelvägsbelysning till Fagerudd
Beslut
Medborgarförslaget om belysning på gång- och cykelväg till Fagerudd besvaras
med att arbetet påbörjas under våren 2022.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
bygga ut belysningen på gång- och cykelvägen till Fagerudd.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Utbyggnad av belysningen på gång- och cykelväg till Fagerudd finns med i
kommunens planering för 2022. Arbetet planerar att starta under våren.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/616.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om belysning på gång- och cykelväg till Fagerudd besvaras
med att arbetet påbörjas under våren 2022.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om belysning på gång- och cykelväg till Fagerudd besvaras
med att arbetet påbörjas under våren 2022.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

31 (34)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-16
Tekniska nämnden

Paragraf 17

Ärendenummer TF2021/1032

Svar på medborgarförslag - Cykel- gångväg från Haga
slott till busshållplats v55
Beslut
Medborgarförslaget om att anlägga en ny cykel- och gångväg till busshållplatsen
vid väg 55 besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som
ansvarar för vägen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
anlägga en cykel- och gångväg från Haga slott till busshållplatsen vid väg 55.
Förslagsställaren anser att rätt förutsättningar motiverar till ett mer hållbart
resande. Förslagsställaren ser gärna att det finns stöldsäkra cykelställ vid
busshållplatsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Vägen från Haga slott till busshållplatsen vid väg 55 ansvarar Trafikverket för.
Förvaltningen vidarebefordrar förslaget till Trafikverket och kommer även att
framföra förslaget till Trafikverket vid nästa gemensamma samordningsmöte.
Förvaltningen tar även med sig förslaget om att göra en cykelväg på hela sträckan
mellan Enköping och Strängnäs till samordningsmötena med 4M städerna.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/635.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om att anlägga en ny cykel- och gångväg till busshållplatsen
vid väg 55 besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som
ansvarar för vägen.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om att anlägga en ny cykel- och gångväg till busshållplatsen
vid väg 55 besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som
ansvarar för vägen.
__________
Kopia till:
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Kommunfullmäktige för kännedom
Trafikverket
Förslagsställaren
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Paragraf 18

Ärendenummer TF2022/190

Delegationsbeslut 2022
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Med kallelsen till nämndmötet följer en förteckning över fattade delegationsbeslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
__________
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