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Sammanträdesdatum
2020-04-29
Tekniska nämnden

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Westerlundska gymnasiet, matsalen, onsdagen den 29 april 2020, klockan
09.00–16.15

Beslutande

Tomas Rådkvist, Ordförande (MP)
Anders Wikman, Vice ordförande (NE)
Johan Westermark (M) paragraf 38-51, 56
Magnus Hellmark (C)
Håkan Carlsson (L)
Marianne van Aller (S)
Marie Ekberg (S) paragraf 41-56
Hans Olsson (S)
Pernilla Åström (M), tjänstgörande ersättare paragraf 52-55
Hans Lövling (S), tjänstgörande ersättare paragraf 38-40
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Ingvar Magnusson (NE) via skype paragraf 38-51, 56
Fredrik Jeppsson (V)

Justeringens plats och tid

Gnejsgatan 8, onsdag 6 maj

Avser paragrafer

38 - 56

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

2020-04-29
2020-05-07
2020-05-29
2020-05-28

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

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-29
Tekniska nämnden

Övriga deltagare

Gunilla Fröman, förvaltningschef
Helena Lindgren, nämndsekreterare
Danielle Littlewood, vatten- och avloppschef
Katarina Härner, fastighetschef, paragraf 40, 48-50
Louise Boiesen, vatten- och avloppsstrateg, paragraf 43
Rickard Westlöf, enhetschef fastighet, paragraf 40 och 50
Deltagare via skype
Anna Lindin, enhetschef fastighet, paragraf 40
Domagoj Lovas, tf stadsarkitekt/planarkitekt, paragraf 53
Jonas Bergström, markförvaltare, paragraf 44
Jörgen Wihlner, park- och gatuchef, paragraf 40, 45-47, 56
Magnus Lindberg, administrativ chef ek/adm
Oscar Forss, trafikplanerare, paragraf 45-46, 56
Maurizio Freddo, trafikplanerare, paragraf 45-46, 56
Sara Bergström, kommunikatör, paragraf 41
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Paragraf 38

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

4 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-29
Tekniska nämnden

Paragraf 39

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 40

Information
Beskrivning av ärendet
Information från förvaltningen
Fastighetsavdelningen informerade om läget med Åkersbergs omvårdnadsboende,
samsjuklighetsboendet i Örsundsbro, Pepparrotsbadet och F-huset på gymnasiet.
Park- och gatuavdelningen informerade om överklagade upphandlingar.
Vatten- och avloppsavdelningen informerade om grundvattennivåerna och
kommande grävningar i centrum.

Information från ordförande
Tomas Rådkvist informerade från ett möte med Region Uppsala och ett möte med
Enköpings segelsällskap.

Information från Plex
Anders Wikman informerade om att ärendet om nya busslinjenätet kommer upp på
Plex möte dagen efter och om beslutet om Bredsandsängen.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 41

Information med anledning av corona
Beskrivning av ärendet
Gunilla Fröman, förvaltningschef, informerar om att läget för personal och
verksamhet är stabilt på förvaltningen.
Sara Bergström, kommunikatör, informerar om förvaltningens och kommunens
stöd till det lokala näringslivet. Förslag på åtgärder utvärderas på förvaltningarna
men kommuniceras via kommunledningsförvaltningen.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 42

Ärendenummer TF2020/345

Information - Revidering av tekniska nämndens
reglemente
Beslut
Tekniska nämnden är informerad om att reglementet är reviderat.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat den 2 april 2020, paragraf 28 (KS2020/237)
att ”samtliga nämnders ordförande får möjlighet, genom tillägg i respektive
reglemente, besluta att ledamot och ersättare får delta på distans.”
I protokollsutdraget föreslås följande skrivelse i nämndernas reglementen:
”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.”
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har informerat förvaltningarna om beslutet och
föreslår att nämndernas reglementen ändras och att nämnderna informeras om
detta. Det ändrade reglementet behöver alltså inte beslutas i kommunfullmäktige
eftersom nämnderna verkställer redan taget beslut. Den föreslagna skrivelsen i
protokollsutdraget är infört under punkt 14 på sidan 6 i tekniska nämndens
reglemente.
Bilaga 1: Tekniska nämndens reglemente, rev 2020-04-02
Bilaga 2: Beslut i kommunfullmäktige (KF 2020-04-02 §28)
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden är informerad om att reglementet är reviderat.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 43

Ärendenummer TF2020/235

Svar på remiss - Hållbar slamhantering, betänkande
SOU 2020:3 (M2020/00078/Ke)
Beslut
Tekniska nämnden lämnar yttrandet daterat 2020-04-02 som svar på remiss av
betänkande - Hållbar slamhantering SOU 2020:3, bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun har erbjudits möjligheten att lämna sin syn på utredningen
Hållbar slamhantering - Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär
återföring av fosfor från avloppsslam.
Eftersom tekniska nämnden är huvudman för den allmänna vatten- och
avloppshanteringen så är det tekniska nämnden som svarar på remissen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Det är främst vatten- och avloppsavdelningen på förvaltningen som har handlagt
ärendet då slamhantering faller inom avdelningens ansvarsområde. Förvaltningen
bifogar sitt yttrande i bilaga 1 där vi redogör för möjliga konsekvenser av förslagen.
Bilaga 1: Yttrande - Hållbar slamhantering, daterad 2020-04-02.
Bilaga 2: Remiss från miljödepartementet, regeringskansliet.
Länk till utredningen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statensoffentliga-utredningar/2020/01/sou-20203/. Länken finns även i bilaga 2.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden lämnar yttrandet daterat 2020-04-02 som svar på remiss av
betänkande - Hållbar slamhantering SOU 2020:3, bilaga 1.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden lämnar yttrandet daterat 2020-04-02 som svar på remiss av
betänkande - Hållbar slamhantering SOU 2020:3, bilaga 1.
__________
Kopia till:
m.remissvar@regeringskansliet.se
Annika.lofgren@regeringskansliet.se

Justerarnas signaturer
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Paragraf 44

Ärendenummer TF2020/245

Omprövning av tomträttsavgälder
Beslut
Överenskommelse om nya tomträttsavgälder träffas med tomträttsinnehavarna till
berörda fastigheter enligt bilaga 1.
Om en överenskommelse inte har träffats senast 14 dagar innan
omprövningstidpunkten 2020-11-01 kan talan väckas om omprövning av
tomträttsavgälderna i enlighet med bestämmelserna i Jordabalken 13 kap. 11 §.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande tomträttsavtal får tomträttsavgälden omräknas vart 10:e eller vart
20:e år beroende på avtal. I år finns totalt 30 stycken tomträttsavtal vars avgälder
ska omprövas. Avgälderna omprövades senast för tio och 20 år sedan (2010 och
2000).
I gällande tomträttsavtal finns en bestämmelse om rätt att under näst sista året av
varje avgäldsperiod väcka talan angående omprövning av tomträttsavgäldens
storlek för nästföljande period. Talan angående omprövning av nu aktuella
tomträtter, som redovisas i bilaga 1, ska ske senast den 31 oktober 2020.
Vid beräkning av tomträttsavgäldens storlek har samma princip för
avgäldsunderlag och avgäldsränta tillämpats som i beslutad princip från 2011
(TF2011/2026, se bilaga 2).
Bostäder
I Korsängen finns 19 stycken tomträtter och i Lillsidan finns 9 stycken tomträtter
vars tomträttsavgäld ska omprövas i år. I och med den senaste
fastighetstaxeringen har den årliga avgälden räknats fram till 39,22 kr/m2 och år.
Nuvarande årsavgäld uppgår till 5,35 kr/m2 och år för 20-åriga överenskommelser
och 20,7 kr/m2 för 10-åriga överenskommelser.
Industri
I kommunen finns två tomträtter på industrimark vars avgäld ska omprövas i år, en
i Fanna och en i Kryddgården.
Vid omräkningen har avgälden, i enlighet med gällande princip från 2011,
uppräknats proportionellt med förändringen i taxeringsvärde mellan
omprövningarna.

Justerarnas signaturer
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Bilagor:
1. Förteckning över tomträtter
2. Princip om beräkning av tomträttsavgäld, TF2011/206
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Överenskommelse om nya tomträttsavgälder träffas med tomträttsinnehavarna till
berörda fastigheter enligt bilaga 1.
Om en överenskommelse inte har träffats senast 14 dagar innan
omprövningstidpunkten 2020-11-01 kan talan väckas om omprövning av
tomträttsavgälderna i enlighet med bestämmelserna i Jordabalken 13 kap. 11 §.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Överenskommelse om nya tomträttsavgälder träffas med tomträttsinnehavarna till
berörda fastigheter enligt bilaga 1.
Om en överenskommelse inte har träffats senast 14 dagar innan
omprövningstidpunkten 2020-11-01 kan talan väckas om omprövning av
tomträttsavgälderna i enlighet med bestämmelserna i Jordabalken 13 kap. 11 §.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 45

Ärendenummer TF2020/312

Projektdirektiv för infrastruktur för nytt busslinjenät i
Enköpings tätort
Beslut
Tekniska nämnden antar projektdirektivet för utbyggnad av infrastruktur till det nya
busslinjenätet i Enköpings tätort under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om en överenskommelse med Region Uppsala och efter redaktionella
ändringar.

Beskrivning av ärendet
Region Uppsala förväntas i april ta beslut om att införa ett nytt busslinjenät i
Enköpings tätort.
I juni ska även Enköpings kommun, via kommunfullmäktige, och Region Uppsala
träffa en överenskommelse gällande parternas åtagande i relation till det nya
busslinjenätet.
Innan beslut fattas behöver tekniska nämnden påbörja planeringen av den nya
infrastrukturen. Under förutsättning att Enköpings kommun och Region Uppsala
skriver en överenskommelse gällande det nya busslinjenätet i juni så kommer även
den faktiska produktionen av infrastruktur att påbörjas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen bifogar ett projektdirektiv för utbyggnaden av infrastrukturen inför det
nya busslinjenätet i Enköpings tätort.
Bilaga: Projektdirektiv infrastruktur nytt linjenät
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden antar projektdirektivet för utbyggnad av infrastruktur till det nya
busslinjenätet i Enköpings tätort.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på att ärendet bordläggs.

Justerarnas signaturer
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Tomas Rådkvist (MP) yrkar på tillägg till beslutet: Tekniska nämnden antar
projektdirektivet för utbyggnad av infrastruktur till det nya busslinjenätet i
Enköpings tätort under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en
överenskommelse med Region Uppsala.
Johan Westermark (M), Magnus Hellmark (C), Marianne van Aller (S) och Ronny
Holmberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Hans Olsson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med Tomas Rådkvists tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och föreslår följande
beslutsgång som nämnden godkänner:
1. Anders Wikmans förslag om bordläggning av ärendet 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.
3. Ordförande frågar om nämnden bifaller hans tilläggsförslag. Nämnden
bifaller tilläggsförslaget.
Nämnden lämnar förslag på redaktionella ändringar i projektdirektivet.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 46

Information - Säker cykelparkering vid stationen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
På stationens 270 cykelparkeringar står det många stöldbegärliga cyklar. Enligt
polisen så ökar inte cykelstölderna utan de har legat på samma nivå under flera
år. Även om cykelägaren har ett stort egenansvar kan kommunen göra åtgärder
som försvårar för en potentiell cykeltjuv. På längre sikt finns planer på
ett cykelparkeringsgarage, fler cykelställ och ökad trygghet och säkerhet. På kort
sikt genomförs cykelrensning, samverkan med polis och fler cykelparkeringar på
norra sidan om stationen.
Föredragande: Oscar Forss, trafikplanerare
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 47

Ärendenummer TF2020/363

Husbilsparkering vid ESS
Beslut
Nämnden tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att ha
ambitionen att färdigställa utökningen av husbilsparkeringen i hamnen senast
15 juni 2020, i enlighet med förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått en beställning från upplevelseförvaltningen
om att utöka antalet husbilsplatser inne på ESS område med cirka 8 platser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har presenterat ett förslag om fler platser ut mot
Nyängsvägen. I vårt förslag ingår markarbeten, nya elstolpar, en ny
parkeringsautomat och en förbättring av ett staket runt husbilsparkeringen.
Förvaltningarna har tillsammans kommit fram till att driften av området sköts av
samhällsbyggnadsförvaltningen på samma sätt som den andra husbilsparkeringen
sköts i dag. Intäkterna från parkeringarna tillfaller samhällsbyggnadsförvaltningen
och går till driften av området. Upplevelseförvaltningen ansvarar för
marknadsföring och information av husbilsparkeringarna inom sin verksamhet.
Budget för projektet ryms inom den befintliga investeringsramen som avdelningen
för park-gata och trafik har för 2020.
ESS är positiva till förslaget och inväntar ett nytt tilläggsavtal till det befintliga
avtalet som reglerar förutsättningarna för husbilsparkeringen. Avtalet tas fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Nämnden tackar för informationen.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ha
ambitionen att färdigställa utökningen av husbilsparkeringen i hamnen senast
15 juni 2020, i enlighet med förvaltningens förslag.
Hans Olsson (S) yrkar bifall till Anders Wikmans förslag.
Tomas Rådkvist (MP) yrkar på avslag på Anders Wikmans förslag.
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Beslutsgång
Ordförande börjar med att fråga nämnden om detta informationsärende ska ändras
till ett beslutsärende. Nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Anders Wikmans yrkande.
Han finner att nämnden bifaller Anders Wikmans yrkande.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 48

Ärendenummer TF2020/155

Svar på remiss - Motion om förändring av 1%-regeln
gällande kulturbidrag vid nybyggnation
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget
med följande tillägg:
En neddragning av medlen för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av
fastigheter skulle påverka upplevelsen av byggnaderna negativt för de som
använder dessa och därigenom sänka byggnadernas upplevda och reella värde.
Det vore negativt för kommunen som helhet och inget som tekniska nämnden bör
medverka till i sin roll som ansvarig för det mesta av kommunens nybyggnation.

Reservationer
Ronny Holmberg (SD) reserverar sig mot Tomas Rådkvists tilläggsförslag.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot en remiss från kommunstyrelsen (KS2020/18)
på en motion om förändring av 1%regeln gällande kulturbidrag vid nybyggnation.
Remissen har skickats till upplevelsenämnden och tekniska nämnden och ska
besvaras senast 2020-05-11. I motionen föreslår sverigedemokraterna flera
åtgärder som ska lösgöra medel till förmån för äldre och personer i behov av vård
och omsorg. Följande förslag besvaras av tekniska nämnden:
•

Den s.k. 1%-regeln avseende offentlig kommunal konst i ett första steg
sänks till 0,5% och vid behov även ytterligare.

•

Medel som lösgörs i samband med detta i första hand omfördelas för att
täcka brister i service till äldre och andra personer i behov av vård och
omsorg

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Kommunfullmäktige har beslutat om att 1 % av investeringsutgiften vid
nybyggnation ska användas till konstnärlig gestaltning. Tekniska nämnden blir
tilldelad hela investeringsutgiften och använder sedan 1 % av dessa pengar till
konst.
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Det är kommunfullmäktige som beslutar om storleken på procentsatsen till
konstnärlig gestaltning och det påverkar inte tekniska nämnden. En lägre
procentsats innebär en lägre investeringsutgift, som i sin tur innebär att
kapitaltjänstkostnaden (ränta och avskrivning) minskar med motsvarande för
beställande verksamhetsnämnd.
Förvaltningen kan inte se att tekniska nämnden har möjlighet att lösgöra några
medel genom att 1 %-regeln sänks. Om kommunfullmäktige sänker procentsatsen
så är pengarna kvar där för att fördelas efter eget beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget.

Yrkanden
Ronny Holmberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tomas Rådkvist (MP) yrkar på ett tilläggsförslag: En neddragning av medlen för
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av fastigheter skulle påverka
upplevelsen av byggnaderna negativt för de som använder dessa och därigenom
sänka byggnadernas upplevda och reella värde. Det vore negativt för kommunen
som helhet och inget som tekniska nämnden bör medverka till i sin roll som
ansvarig för det mesta av kommunens nybyggnation.
Anders Wikman (NE) och Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till Tomas Rådkvists
tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om den antar förvaltningens förslag till beslut och
finner att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande frågar nämnden om den antar hans tilläggsförslag och finner att
nämnden bifaller tilläggsförslaget.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-29
Tekniska nämnden

Paragraf 49

Information - Energistatistik 2019
Beslut
Nämnden tackar för informationen

Beskrivning av ärendet
Redovisningen av energistatistiken för 2019 visar att kommunen har minskat sin
energianvändning med 4% jämfört med 2018. Av den energi som används så är
99,5% förnyelsebar energi. Under 2019 fick Idrottshuset ny ventilation och
belysning och Fjärdhundrabadet fick nya solfångare. Förvaltningen fortsätter sitt
arbete med energi- och miljötänk för fastighetsunderhållet och optimering av
driften. Flera fläktar, pumpar och belysning är utbytta.
Användningen av solel ska vara 3,4% av den totala elanvändningen enligt
nämndens mål för 2023. Andelen solel under 2019 var 0,66%. Flera
solcellsanläggningar är på gång så förvaltningen bedömer att målet för 2023
kommer att uppnås.
Föredragande: Katarina Härner, fastighetschef
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 50

Ärendenummer TF2020/299

Information - Slutredovisningar fastighetsavdelningen
Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Munksundsskolan, Enahallen, Sandbrohallen och brandstationen i Örsundsbro
slutredovisas enligt regler för investeringar. Fastighetsavdelningen slutredovisar
projekten övergripande innehållande projektmål, effektmål, tidplan, ekonomi och
framgångsfaktorer.
Föredragande: Rickard Westlöf, projektchef fastighet
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Nämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 51

Ärendenummer TF2020/316

Information - Miljörapportering VA 2019
Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Miljörapporten 2019 för vatten- och avloppsavdelningen redovisar faktiskt utfall i
förhållande till riktvärden för fosfor och organiskt material i kommunens reningsverk
och slamdammar. Rapporten redogör för orsakerna till eventuella avvikelser.
Miljörapporten sammanfattas i en bilaga.
Föredragande: Danielle Littlewood, VA-chef
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Nämnden tackar för informationen.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-29
Tekniska nämnden

Paragraf 52

Information - Kommande startbeslut
ledningsentreprenader
Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Tre stora projekt har genomgått förstudie och projektering och är framme vid
upphandling och startbeslut. På nämndmötet i juni kommer förslag till startbeslut
för två projekt; förstärkning av VA-ledningar mellan Gånsta och Gåsbacken och på
Munksundet. I september kommer förslag på startbeslut för förstärkning av VAledningar till Storskogen.
Föredragande: Danielle Littlewood, VA-chef
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 53

Information - Vinnande bidraget i Europan för
Myranområdet
Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen Europan omfattar Myranområdet i
Enköping. Bidragets grundidé är att Myran ska bli en grön stadsdel som visar
vägen inom hållbar stadsutveckling. Bidraget lyfter fram fyra koncept; tegel, gröna
stråk, gröna rum och smarta system. Det pågår en utvärdering och analys av det
vinnande förslaget.
Föredragande: Domagoj Lovas, stadsarkitekt
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 54

Ärendenummer TF2018/1150

Val av ledamot och ersättare i tekniska nämndens
arbetsutskott 2020-05-01 till 2022-12-31
Beslut
Magnus Hellmark (C) ersätter Urban Wahlberg (C) som ledamot i tekniska
nämndens arbetsutskott från 2020-05-01 till 2022-12-31.
Håkan Carlsson (L) ersätter Håkan Mattsson (L) som ersättare i tekniska
nämndens arbetsutskott från 2020-05-01 till 2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter. Nämndens
ordförande ska vara ledamot och tillika ordförande i arbetsutskottet. Nämndens
vice ordförande ska vara ledamot i arbetsutskottet. Övriga ledamöter i
arbetsutskottet väljs av tekniska nämnden bland dess ledamöter.
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 april 2020, paragraf 30, har Urban
Wahlberg (C) avsagts sig uppdraget i tekniska nämnden och därmed i
arbetsutskottet. Han ersätts i tekniska nämnden av Magnus Hellmark (C).
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 mars 2020, paragraf 25, har Håkan
Mattsson (L) avsagts sig uppdraget i tekniska nämnden och därmed i
arbetsutskottet. Han ersätts i tekniska nämnden av Håkan Carlsson (L).
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
NN ersätter Urban Wahlberg (C) som ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott
från 2020-05-01 till 2022-12-31.
NN ersätter Håkan Mattsson (L) som ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott
från 2020-05-01 till 2022-12-31.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Beslutsgång
Ordförande föreslår Magnus Hellmark (C) som ordinarie ledamot i arbetsutskottet
och Håkan Carlsson (L) som ersättare i arbetsutskottet. Nämnden bifaller förslaget.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2020-04-29
Tekniska nämnden

Paragraf 55

Ärendenummer TF2020/188

Delegationsbeslut 2020
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.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 56

Ärendenummer TF2020/378

Tillfälligt avgiftsfri parkering
Beslut
1. Införa tillfälligt avgiftsfri parkering till den 31 augusti 2020. Det gäller för de
första tre timmarna på Joarparkeringen, Sandbrogatans parkering och
Traktorparkeringen vid Lillebergsgatan.
2. Kommunstyrelsen informeras om beslutet utifrån arbetet med att hjälpa
näringslivet i samband med pandemin.

Beskrivning av ärendet
På grund av den svåra situationen med coronapandemin gör Enköpings kommun
sitt bästa för att underlätta för näringsliv och föreningsliv så att de kan bibehålla
sina verksamheter. Varje nämnd bidrar där det är möjligt. Kommunstyrelsens
ordförande har uttalat att förutsättningarna ska vara att:
•

Åtgärderna i första hand ska gälla närings- och föreningslivet, ej
privatpersoner.

•

Det är kostnadsreduktion och inte intäktsbortfall som prioriteras.

Företagarna i Enköping har föreslagit avgiftsfri parkering för att underlätta för de
som vill handla och uträtta ärenden i centrala Enköping. Med bil kan kunderna och
besökarna transportera sig utan att riskera smittspridning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att tillfälligt införa avgiftsfri parkering de första tre timmarna
vid Joarparkeringen, Sandbrogatans parkering och Traktorparkeringen vid
Lillebergsgatan till den 31 augusti 2020. Även om det inte riktar sig direkt till
företagen och föreningarna eller innebär någon kostnadsreduktion så är det ett sätt
för kommunen att stödja det lokala näringslivet och förhoppningsvis stimulera
handeln i centrum.
Under den pågående pandemin ser vi att trafiken i centrum har minskat. Det är
färre människor som rör sig ute vilket också syns på användandet av
parkeringarna. Betalningen med parkeringsapparna har minskat med 20 procent i
mars och ytterligare 25 procent i april vilket innebär ett intäktsbortfall med 120 000
kronor.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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I dagsläget är vår bedömning att förslaget om avgiftsfri parkering i tre timmar
innebär ett intäktsbortfall på cirka 28 000 kr per månad för dessa tre parkeringar.
Det inbegriper cirka 6 500 kr från osålda periodmärken och cirka 21 500 kronor
från osålda biljetter (app, SMS, kort).
Förvaltningen bedömer att åtgärden fortfarande ligger i linje med tagen
parkeringspolicy, den parkeringsöversyn som gjorts och det beslut om ändrade
parkeringsregler som träder i kraft i maj 2021. Parkeringar ska vara billigare eller
avgiftsfria utanför centrumkärnan. De föreslagna parkeringarna ligger på kort
gångavstånd från centrum och ska förenkla för kunder som vill göra ärenden i
centrum.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Införa tillfälligt avgiftsfri parkering till den 31 augusti 2020. Det gäller för de
första tre timmarna på Joarparkeringen, Sandbrogatans parkering och
Traktorparkeringen vid Lillebergsgatan.
2. Kommunstyrelsen informeras om beslutet utifrån arbetet med att hjälpa
näringslivet i samband med pandemin.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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