
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2021-11-04 KS2021/703 

 

  

Anmälan av nämndbeslut om medborgarförslag 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Följande beslut har inkommit från nämnder i ärendet om svar på medborgarförslag: 
 
Tekniska nämnden 2021-10-20 

- Svar på medborgarförslag - Samma trafikregler i hela innerstaden efter kl 
22:00, § 108 

- Svar på medborgarförslag - Ljussätt Enköpingsån, § 107 
- Svar på medborgarförslag - Belysning i pulkabacke i Grillby, § 106 
- Svar på medborgarförslag - Skydd mot att barnen åker rakt ut på vägen i 

pulkabacken på Ängsvägen i Grillby, § 105 

 
Kommunfullmäktiges ordförande har beslut om byte av ansvarig nämnd:  

- Medborgarförslag om att bygga en lekplats och bollplan i Bredsant, 2021-
10-07, KS 2020/722 

- Byte av ansvarig nämnd – Medborgarförslag om att anlägga ett nytt torg 
vid Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget, 2021-10-07, KS 
2021/458 

- Byte av ansvarig nämnd – Medborgarförslag om att anlägga ett nytt torg 
vid Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget, 2021-10-20, KS 
2020/458 

 
 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 108 Ärendenummer TF2021/220 

Svar på medborgarförslag - Samma trafikregler i hela 
innerstaden efter kl 22:00 

Beslut 
Medborgarförslaget om samma trafikregler i hela innerstaden avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har tagit emot ett medborgarförslag i mars 2021 om att 
förbjuda obehörig motortrafik i hela centrum mellan klockan 22.00-04.30. Förslaget 
är att samma regler ska gälla i hela centrum innanför ringleden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Idag har vissa gator i centrum förbud för obehöriga motorfordon nattetid, till 
exempel Källgatan, Torggatan och Rådmansgatan. Det har införts successivt för 
att stävja rundkörning nattetid och då främst på helgerna. Det har stört de boende i 
centrala Enköping genom motorbuller, hög musik med mera.  

Förvaltningen gör den trafikjuridiska bedömningen att det måste finnas en allvarlig 
problematik för att kunna motivera ett förbud mot all obehörig motortrafik i hela 
rutnätsstaden. Vi vet att det förekommer problem i centrum som är störande för de 
boende men vi kan idag inte se att det är så pass allvarligt att det kräver ytterligare 
åtgärder än vad som hittills är gjorda. Detta stämmer vi av med den lokala 
polismyndigheten.  

Förvaltningen uppfattning är att det mest effektiva sättet att stävja störande trafik 
nattetid är att polismyndigheten aktivt övervakar detta. Sedan 1 juli 2021 har 
polisen bättre möjligheter att bötfälla störande trafikanter som till exempel spelar 
onödigt hög musik, direkt på plats. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/826. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om samma trafikregler i hela innerstaden avslås. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om samma trafikregler i hela innerstaden avslås. 

__________ 
 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 107 Ärendenummer TF2021/395 

Svar på medborgarförslag - Ljussätt Enköpingsån 

Beslut 
Medborgarförslaget om att ljussätta Enköpingsån besvaras med att vi tar med 
förslaget i den framtida utvecklingen av området. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i april 2021 tagit emot ett förslag om att ljussätta 
Enköpingsån från bron vid Joar blå till Fisktorgsbron. Syftet är att skapa en effekt i 
trädkronorna som skapar en ljusare och tryggare miljö. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen arbetar löpande med belysning på allmän plats och då främst längs 
gång- och cykelvägar. Vi har även börjat titta på hur vi kan komplettera med 
effektbelysning för att lyfta fram vissa miljöer även under årets mörkare tider. Just 
vid vattenmiljöer behöver vi ta särskild hänsyn till att djur och insekter kan 
påverkas negativt av belysning. Därför måste vi balansera dessa naturvärden med 
människans önskan om en väl belyst miljö. 

Under 2021-2022 kommer Åpromenaden från Drömparken mot Västerledsbron att 
kompletteras med förbättrad belysning för att stärka upplevelsen av växterna och 
konsten och förbättra tryggheten längs stråket. I anslutning till stråket mellan bron 
vid Joar Blå och Fisktorgsbron är det främst den norra sidan av ån mot biblioteket 
och centrum som är belyst. Åns södra sida genom Strömparterren och bakom före 
detta arbetsförmedlingen saknar egen belysning men blir delvis belyst av 
närliggande gång- och cykelvägar. I nuläget finns ingen plan för att förbättra 
belysningen längs stråken eller ljussätta ån men förslaget tas med till den framtida 
utvecklingen av Strömparterren och Gåsholmen. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/206. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att ljussätta Enköpingsån besvaras med att vi tar med 
förslaget i den framtida utvecklingen av området. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att ljussätta Enköpingsån besvaras med att vi tar med 
förslaget i den framtida utvecklingen av området. 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 106 Ärendenummer TF2021/223 

Svar på medborgarförslag - Belysning i pulkabacke i 
Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att sätta upp belysning i pulkabacken vid 
Ängsvägen i Grillby inte är aktuellt i dagsläget. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i januari tagit emot ett medborgarförslag om att sätta upp 
belysning i en pulkabacke vid Ängsvägen i Grillby. Förslagsställaren menar att det 
skulle ge utrymme för trygg spontanlek för barnen samt öka tryggheten när det är 
mörkt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Medborgarförslaget gäller en naturlig slänt som användas som pulkabacke. Det 
finns en risk att belysa naturmiljöer då naturvärden kan påverkas och fara illa om 
man belyser ett område som normalt är mörkt. 

Förvaltningen sätter gärna upp belysning där den kommer flest till nytta för att öka 
tryggheten och användningen. Den här pulkabacken används enbart en viss del av 
året och är egentligen inte avsedd för pulkaåkning. Samtidigt vill vi att barn och 
unga använder kommunens naturområden för spontana aktiviteter. I det här fallet 
gör förvaltningen bedömningen att det är bättre att prioritera andra miljöer för att 
öka tryggheten och användningen genom belysning. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/52. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att sätta upp belysning i pulkabacken vid 
Ängsvägen i Grillby inte är aktuellt i dagsläget. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att sätta upp belysning i pulkabacken vid 
Ängsvägen i Grillby inte är aktuellt i dagsläget. 

__________ 
 
Kopia till: 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 105 Ärendenummer TF2021/222 

Svar på medborgarförslag - Skydd mot att barnen åker 
rakt ut på vägen i pulkabacken på Ängsvägen i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att skydd som hindrar barn från att åka ut i 
vägen när de åker pulka vid Ängsvägen i Grillby kommer att placeras ut under 
kommande vintersäsong. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i januari 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att sätta 
upp skydd som hindrar barn från att åka ut i vägen när de åker pulka vid 
Ängsvägen, Grillby. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Vi är glada att invånarna i Grillby använder sig av kommunens naturmiljöer för 
spontana aktiviteter. Den här naturliga slänten på Ängsvägen är egentligen inte 
avsedd som pulkabacke men eftersom den har använts som det i många år finns 
det anledning att se över säkerheten.  

Förvaltningen kommer att placera ut farthinder, troligen i form av bildäck, till 
kommande vintersäsong. Efter vintern utvärderar vi om detta var en bra lösning 
eller inte.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/13. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att skydd som hindrar barn från att åka ut i 
vägen när de åker pulka vid Ängsvägen i Grillby kommer att placeras ut under 
kommande vintersäsong. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att skydd som hindrar barn från att åka ut i 
vägen när de åker pulka vid Ängsvägen i Grillby kommer att placeras ut under 
kommande vintersäsong. 

__________ 
 
Kopia till: 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-10-20  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren



Beslut Ärendenummer 1 (1) 

2021-10-07 KS2021/458 

 

  

Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

 

Byte av ansvarig nämnd - Anlägg ett nytt torg vid 
Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget 

Beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för behandling och 

beslut.  
 

2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att anlägga ett nytt torg vid Gustav Adolfs Plan som 
komplement till Stora Torget väcktes vid kommunfullmäktiges möte den 20 
september 2021, § 105. Kommunfullmäktige beslutade då att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.  

Tekniska nämnden har efter detta påtalat att tekniska nämnden inte ansvarar för 
anläggning av nytt torg. Därför bör medborgarförslaget besvaras av 
kommunstyrelsen.  

 
 
 
Rolf Carlsson 
Kommunfullmäktiges ordförande   
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning punkt 33.  
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  





Beslut Ärendenummer 1 (1) 

2021-10-07 KS2020/722 

 

  

Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
Johanna.skold@enkoping.se 

 

Byte av ansvarig nämn – Medborgarförslag om att 
bygga en lekplats och bollplan i Bredsand 

Beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för behandling och 

beslut.  
 

2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att bygga en lekplats och bollplan i Bredsand väcktes vid 
kommunfullmäktiges möte den 20 september 2021, § 102. Kommunfullmäktige 
beslutade då att överlämna medborgarförslaget till upplevelsenämnden för 
beredning och beslut.  

Upplevelsenämnden har efter detta påtalat att upplevelsenämnden inte ansvarar 
för lekplatser. Därför bör medborgarförslaget besvaras av kommunstyrelsen.  

 
 
 
Rolf Carlsson  
Kommunfullmäktiges ordförande  
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning punkt 33.  
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
Upplevelsenämnden 
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