Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lisa Kennerstedt
0171-625213
lisa.kennerstedt@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-02-08

TF2020/954

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Basketplan
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om en basketplan på befintlig
multisportyta i Bergvreten.

Beskrivning av ärendet
I juni 2020 fick Enköpings kommun ett medborgarförslag med önskemål om att en
befintlig multisportyta kompletteras med basketkorgar, se bilaga. Förslagsställaren
tycker att asfalten behöver göras ren och linjemålas. Dessutom att staketet
behöver höjas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tycker att idén om att utveckla multisportsytan vid JP Johanssons
gata med basketkorgar är bra. Förslaget stämmer väl överens med hur kommunen
vill utveckla multisportytorna i kommunen. Förvaltningen har även fått önskemål
om att placera ut bandymål på ytan och föreslår att multisportytan delas upp för att
möjliggöra utövning av båda sporterna samtidigt. Under 2021 kommer vi att
rengöra asfalten och sätta upp basketkorgar med högre staket bakom.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/459.

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Lisa Kennerstedt
Landskapsarkitekt
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 12 juni 2020 12:08
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
En basketplan
Motivering
Jag har hittat en plats som aldrig andvens utomhus som skulle bli en riktingt
bra basketplan för det saknas basketplaner som är bra det som moste göras är
att ta och göra rent säta up två fullstora korjar mittimot varandra och
eventuelt måla i marken och kanse höja staketet. Har har ni platsen:
https://www.google.se/maps/@59.6312547,17.107469,68m/data=!3m1!1e3

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2671339&frame=1

2020-12-07

Kommunledningsförvaltningen
Malin Kvist
0171-62 58 73
malin.kvist@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2020-12-07

KS2020/459

Mottagare

Byte av ansvarig nämnd - Basketplan
Beslut
1. Medborgarförslag – Basketplan överlämnas till tekniska nämnden för
beredning och beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 paragraf 92 att överlämna
medborgarförslaget Basketplan till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Upplevelseförvaltningen har den 16 oktober 2020 meddelat att medborgarförslaget
faller inom tekniska nämndens verksamhetsområde och därför bör överlämnas till
tekniska nämnden.
På kommunfullmäktiges vägnar

Rolf Carlsson (S)
Ordförande kommunfullmäktige
Enköpings kommun
Beslutet tas med stöd av punkt 33, tredje stycket i kommunfullmäktiges
arbetsordning, beslutad 14 juni 2020
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Upplevelsenämnden, för kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för åtgärd
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