PM

Ärendenummer

2021-03-11

Änr

Kommunledningsförvaltningen
Malin Kvist
0171-625873
malin.kvist@enkoping.se

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om medborgarförslag
-

-

-

-

Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på
medborgarförslag – Utegym Lillkyrka, KS2020/298
Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på
medborgarförslag – Mera aktiviteter i Hummelsta, KS2020/544
Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på
medborgarförslag – Handikappramp vid entré och hiss i trappen i
Tingshuser, KS2020/255
Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på
medborgarförslag – Bygg ett riktigt utegym i trä och låt bygg- och
anläggningsprogrammet hjälpa till, KS2020/705
Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på
medborgarförslag om cykel- och gångtrafik, KS2020/651
Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021 Svar på
medborgarförslag - Hundpark, KS2020/69
Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på
medborgarförslag - Upplåtande av inhägnad mark för social samvaro
mellan hundar, KS2020/422
Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på
medborgarförslag - Hundrastgård i Romberga, KS2020/452
Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på
medborgarförslag - Hundrastgård i Örsundsbro, KS2020/706
Kommunstyrelsens beslut från den 23 februari 2021, Svar på
medborgarförslag – Bygg inte bostäder på Åvallen, KS2020/627

.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunledningskontoret@enkoping.se

1 (1)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-02-16
Upplevelsenämnden

Paragraf 12

Ärendenummer UPN2020/61

Medborgarförslag - Handikappramp vid entré och hiss i
trappen i Tingshuset
Beslut
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om en
tillgänglighetsanpassning av Tingshuset är möjlig att genomföra. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
22 januari 2020 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår en
handikappramp vid entré och hiss i trappan i Tingshuset i Örsundsbro. Det skulle
enligt förslagsställaren bidra till att kommunens lokaler blir tillgänglig för alla.
I dag bedrivs en förskola i Tingshusets bottenvåning och övervåningen nyttjas av
bygdens föreningar för olika sammankomster och arrangemang. Många kan, enligt
förslagsställaren, inte delta i föreningarnas aktiviteter på grund av trapporna till
entré och övervåning.
Lagunda hembygdsförening menar att kommuner har skyldighet att se till att
kommunala lokaler är tillgängliga för alla människor. Föreningen föreslår därför att
det installeras en handikappramp vid entrétrappan och en hissanordning vid
innertrappan som gör Tingshuset tillgängligt för alla medborgare.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Alla som bor och lever i Enköpings kommun ska ha möjlighet till ett upplevelserikt
liv, kunna ta del av eller själva utöva aktiviteter som främjar lärande och hälsa.
I upplevelsenämndens uppdrag och ansvar ingår att
genom upplevelseförvaltningen skapa bästa möjliga förutsättningar och erbjuda
tillgängliga lokaler att hyra för allmänhet och föreningar. Förvaltningens bedömning
är att fysisk tillgänglighet har högsta prioritet vid utformningen av kommunens
fysiska miljöer och att lokaler ska vara tillgängliga för alla. Förvaltningen utreder
därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen om det finns
förutsättningar för att tillgänglighetsanpassa Tingshuset I Örsundsbro.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om en
tillgänglighetsanpassning av Tingshuset är möjlig att genomföra. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om en
tillgänglighetsanpassning av Tingshuset är möjlig att genomföra. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 9

Ärendenummer UPN2020/140

Medborgarförslag - Utegym Lillkyrka
Beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget

Beskrivning av ärendet
Den 1 april 2020 inkom ett förslag om att anlägga ett utegym vid Lillkyrka
motionsspår. Förslaget syftar till att främja invånarnas hälsa och att det är
miljömässigt rätt då de som bor i Lillkyrka inte behöver åka in till Enköping för
träning.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. Förvaltningen ser
positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och spontanidrottsanläggningar,
då fokus kommer vara på att utveckla den typen av anläggningar i kommunen
kommande år.
Upplevelsenämnden invigde sitt första utegym 2020, då i Gånsta i centrala
Enköping. Förvaltningen har ambitionen att fortsätta utveckla friluftsliv och
spontanidrott. Omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner omkring
frågan pågår.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 10

Ärendenummer UPN2020/198

Medborgarförslag - Mera aktiviteter i Hummelsta
Beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 3 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym
i anslutning till elljusspåret i Hummelsta/Borgvallen.
Förslagsställaren beskriver också att det saknas aktiviteter för barn och föreslår att
det ska anläggas en
skateboardramp, padelbana eller en slinga i skogen för mountainbikes.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta.
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna efterfrågar mer friluftsoch spontanidrottsanläggningar, då fokus kommer vara på att utveckla den typen
av Upplevelsenämnden invigde sitt första utegym 2020, då i Gånsta i
centrala Enköping.
Förvaltningen har ambitionen att fortsätta utveckla friluftsliv och spontanidrott.
Omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner omkring frågan pågår.
Vad gäller skateboardramp, padelbana och en liten slinga i skogen
för mountainbikes så är det intressanta förslag för en ökad fritid.
Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att se över fritidsutbudet i
kransorterna, men har i nuläget inga planer på att skapa några sådana
anläggningar i egen regi under kommande år.
Förvaltningen uppmuntrar dock till föreningsdrivna initiativ.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
__________
Kopia till:
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Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 11

Ärendenummer UPN2020/236

Medborgarförslag - Bygg ett riktigt utegym i trä och låt
bygg- och anläggningsprogrammet hjälpa till
Beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Den 16 oktober 2020 inkom ett medborgarförslag som föreslår att ansvarig nämnd
tillsammans med bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet kan anlägga ett
utegym. Förslagsställaren beskriver att det saknas riktiga vikter i det utegym som
anlagts i Gånsta och önskar därmed en annan typ av gym som kan användas av
flera personer och som ofta byggs i naturmaterial. Förslagsställaren beskriver
också att det finns samhällsekonomiska vinster i att samverka med gymnasiet.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. Förvaltningen ser
positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och spontanidrottsanläggningar,
då fokus kommer vara på att utveckla den typen av anläggningar i kommunen
kommande år. Upplevelsenämnden invigde sitt första utegym 2020, då i Gånsta i
centrala Enköping. Förvaltningen har ambitionen att fortsätta utveckla friluftsliv och
spontanidrott. Omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner omkring
frågan pågår.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 10

Ärendenummer TF2020/840

Svar på medborgarförslag om cykel- och gångtrafik
Beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget med att förmedla förslaget till
arbetsgruppen som planerar och prioriterar åtgärder för gång- och cykeltrafik.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden tog emot ett medborgarförslag i oktober 2020, se bilaga.
Medborgarförslaget lyfter fram att många cykeltrafikanter i sin framfart använder
gångstråken och därmed försvårar framkomligheten för gående. Förslagsställaren
menar att det kan bero på okunskap om trafikregler och otydlighet i skyltningen.
Medborgarförslaget föreslår åtgärder så som tydligare skyltning, linjemålning,
information genom Enköpings kommuns kommunikationskanaler. Vissa gång- och
cykelvägar, till exempel Kyrkogatan och Kungsgatan, beskrivs vara i särskilt behov
av förtydligande insatser.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget på ett bra sätt sammanfattar en del
av de utmaningar som finns generellt i samhället om trafikregler och kunskap om
dessa. Konsekvenserna av felbeteende i trafiken är reglerat på olika sätt i svensk
lagstiftning
Förvaltningen har tagit del av åtgärdsförslagen och har noterat att samtliga
synpunkter och åsikter i medborgarförslaget finns med i förvaltningens planering
utifrån Enköpings kommuns gång- och cykelplan. I planens avsnitt om
trafiksäkerhet, tillgänglighet och kommunikation framgår vilka strategier och
insatsområden som Enköpings kommun ska fokusera på, till exempel separering
av gående och cyklister, kommunikationskampanjer och bättre skyltning.
Medborgarförslagets synpunkter förmedlas till arbetsgruppen som planerar och
prioriterar åtgärder för gång- och cykeltrafik.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/651.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget med att förmedla förslaget till
arbetsgruppen som planerar och prioriterar åtgärder för gång- och cykeltrafik.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget med att förmedla förslaget till
arbetsgruppen som planerar och prioriterar åtgärder för gång- och cykeltrafik.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagställaren

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 11

Ärendenummer TF2020/263

Svar på medborgarförslag - Hundpark
Beslut
Medborgarförslaget om en hundpark besvaras med att tekniska nämnden ser över
möjligheten att erbjuda mark om Omnia daglig verksamhet är intresserade av att
driva en hundpark.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i mars 2020 tagit emot ett medborgarförslag om att uppföra
en större hundpark i Enköping, se bilaga. Förslaget hänvisar till en liknande park i
Strängnäs som drivs av en hundgrupp inom kommunens LSS-verksamhet.
Hundparken skulle vara en naturlig mötesplats för alla med hund att umgås och
släppa hundarna lösa.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har kontaktat enhetschefen för Omnia daglig verksamhet för att höra
hur de ställer sig till idén om att driva en hundpark. De har idag ingen hundgrupp
inom sin verksamhet. Enhetschefen tycker att idén låter intressant och kommer att
titta närmare på det längre fram i vår om restriktionerna på grund av pandemin
lättar. Alla aktiviteter inom daglig verksamhet grundar sig helt och hållet på
kundernas behov och önskemål.
Om det blir aktuellt med en hundgrupp så tar Omnia daglig verksamhet kontakt
med samhällsbyggnadsförvaltningen för en gemensam lösning.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/69.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om en hundpark besvaras med att tekniska nämnden ser över
möjligheten att erbjuda mark om Omnia daglig verksamhet är intresserade av att
driva en hundpark.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Yrkanden
Tomas Rådkvist (MP), Magnus Hellmark (C), Johan Westermark (M) och Håkan
Carlsson (L) yrkar på följande beslut:

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

1 (2)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-02-17
Tekniska nämnden

"Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget genom att förvaltningen får i
uppdrag att iordningsställa en hundrastgård på lämplig plats i Enköpings tätort,
samt ordna driften av rastgården i samverkan med annan aktör i kommunen."
Håkan Carlsson (L) yrkar bifall till Tomas Rådkvist m.fl yrkande.
Hans Olsson (S), Anders Wikman (NE), Marie Ekberg (S) och Rickard Daxner (SD)
yrkar avslag till Tomas Rådkvist m.fl yrkande.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 12

Ärendenummer TF2020/535

Svar på medborgarförslag - Upplåtande av inhägnad
mark för social samvaro mellan hundar
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden ser över möjligheten att
erbjuda mark om en förening, organisation eller motsvarande är intresserad av att
driva en hundrastgård.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i juni 2020 tagit emot ett medborgarförslag om en hundpark
i Enköping, se bilaga. Det inhägnade området ska främst tillgodose social samvaro
mellan hundar, inte bara vara en rastgård.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I Enköpings kommun finns idag inget utpekat uppdrag när det gäller hundparker.
På Magasinsgatan i Enköping finns en hundrastgård som drivs av en förening. Det
är en samverkansform som många kommuner använder sig av.
Förvaltningen ser gärna att en förening anmäler sitt intresse av att driva en
hundpark. Tillsammans ser vi över möjligheten att hitta mark som passar.
Förvaltningen kan därefter hjälpa till med att hägna in området och se till att det
finns hundlatriner. Föreningen åtar sig att hålla området i ordnat skick och är
kontakten mot besökarna i hundparken.
Om intresse finns kontaktar du förvaltningen via mejl till
samhallsbyggnadsforvaltningen@enkoping.se eller via post till Enköpings
kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/422.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om en hundpark besvaras med att tekniska nämnden ser över
möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av att driva en
hundpark.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
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Yrkanden
Tomas Rådkvist (MP), Magnus Hellmark (C), Johan Westermark (M) och Håkan
Carlsson (L) yrkar på följande beslut:
"Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget genom att förvaltningen får i
uppdrag att iordningsställa en hundrastgård på lämplig plats i Enköpings tätort,
samt ordna driften av rastgården i samverkan med annan aktör i kommunen."
Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring i texten
enligt följande:
"Medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden ser över möjligheten att
erbjuda mark om en förening, organisation eller motsvarande är intresserad av att
driva en hundrastgård."
Håkan Carlsson (L) yrkar bifall till Tomas Rådkvist m.fl yrkande.
Marie Ekberg (S) och Rickard Daxner (SD) yrkar avslag till Tomas Rådkvist m.fl
yrkande.
Hans Olsson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Rickard Daxners yrkande
och avslag på Tomas Rådkvist m.fl yrkande.

Beslutsgång
Ordförande föreslår en beslutsgång där de båda yrkandena ställs mot varandra.
Det yrkande som vinner ställs mot förvaltningens förslag. Nämnden godkänner
beslutsgången.
När yrkandena ställs mot varandra blir nämndens beslut otydligt på grund av alla
deltar på distans. Därför begärs votering.
Ordförande finner att Rickard Daxners yrkande vinner med 5-4.
Rickard Daxners yrkande ställs mot förvaltningens förslag och ordförande finner att
nämnden beslutar enligt Rickard Daxners yrkande.

Omröstning
Den som röstar för Tomas Rådkvist m.fl yrkande säger ja. Den som röstar för
Rickard Daxners yrkande säger nej.
Tomas Rådkvist (MP): Ja
Anders Wikman (NE): Nej
Johan Westermark (M): Ja
Magnus Hellmark (C): Ja

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Håkan Carlsson (L): Ja
Hans Olsson (S): Nej
Hans Lövling (S): Nej
Marie Ekberg (S): Nej
Rickard Daxner (SD): Nej
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 13

Ärendenummer TF2020/743

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Romberga
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden ser över möjligheten att
erbjuda mark om en förening, organisation eller motsvarande är intresserad av att
driva en hundrastgård.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i september 2020 tagit emot ett medborgarförslag om en
hundrastgård i Romberga, se bilaga. Rastgården skulle bidra med ökad integration
och socialisering.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I Enköpings kommun finns idag inget utpekat uppdrag när det gäller hundparker.
På Magasinsgatan i Enköping finns en hundrastgård som drivs av en förening. Det
är en samverkansform som många kommuner använder sig av.
Förvaltningen ser gärna att en förening anmäler sitt intresse av att driva en
hundrastgård. Tillsammans ser vi över möjligheten att hitta mark som passar.
Förvaltningen kan därefter hjälpa till med att hägna in området och se till att det
finns hundlatriner. Föreningen åtar sig att hålla området i ordnat skick och är
kontakten mot besökarna i hundrastgården.
Om intresse finns kontaktar du förvaltningen via mejl till
samhallsbyggnadsforvaltningen@enkoping.se eller via post till Enköpings
kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Bilaga: medborgarförslaget, KS2020/452.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Romberga besvaras med att tekniska
nämnden ser över möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av
att driva en hundrastgård.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
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Yrkanden
Tomas Rådkvist (MP), Magnus Hellmark (C), Johan Westermark (M) och Håkan
Carlsson (L) yrkar på följande beslut:
"Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget genom att förvaltningen får i
uppdrag att iordningsställa en hundrastgård på lämplig plats i Enköpings tätort,
samt ordna driften av rastgården i samverkan med annan aktör i kommunen."
Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring i texten
enligt följande:
"Medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden ser över möjligheten att
erbjuda mark om en förening, organisation eller motsvarande är intresserad av att
driva en hundrastgård."
Håkan Carlsson (L) yrkar bifall till Tomas Rådkvist m.fl yrkande.
Marie Ekberg (S) och Rickard Daxner (SD) yrkar avslag till Tomas Rådkvist m.fl
yrkande.
Hans Olsson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Rickard Daxners yrkande
och avslag på Tomas Rådkvist m.fl yrkande.

Beslutsgång
Ordförande föreslår en beslutsgång där de båda yrkandena ställs mot varandra.
Det yrkande som vinner ställs mot förvaltningens förslag. Nämnden godkänner
beslutsgången.
När yrkandena ställs mot varandra blir nämndens beslut otydligt på grund av alla
deltar på distans. Därför begärs votering.
Ordförande finner att Rickard Daxners yrkande vinner med 5-4.
Rickard Daxners yrkande ställs mot förvaltningens förslag och ordförande finner att
nämnden beslutar enligt Rickard Daxners yrkande.

Omröstning
Den som röstar för Tomas Rådkvist m.fl yrkande säger ja. Den som röstar för
Rickard Daxners yrkande säger nej.
Tomas Rådkvist (MP): Ja
Anders Wikman (NE): Nej
Johan Westermark (M): Ja
Magnus Hellmark (C): Ja
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Håkan Carlsson (L): Ja
Hans Olsson (S): Nej
Hans Lövling (S): Nej
Marie Ekberg (S): Nej
Rickard Daxner (SD): Nej
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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Paragraf 14

Ärendenummer TF2020/919

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i
Örsundsbro
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden ser över möjligheten att
erbjuda mark om en förening, organisation eller motsvarande är intresserad av att
driva en hundrastgård.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i november 2020 tagit emot ett medborgarförslag om en
hundrastgård i Örsundsbro, se bilaga. Hundägare skulle ha nytta av en plats där
man kan släppa lös sin hund året runt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I Enköpings kommun finns idag inget utpekat uppdrag när det gäller hundparker.
På Magasinsgatan i Enköping finns en hundrastgård som drivs av en förening. Det
är en samverkansform som många kommuner använder sig av.
Förvaltningen ser gärna att en förening anmäler sitt intresse av att driva en
hundrastgård. Tillsammans ser vi över möjligheten att hitta mark som passar.
Förvaltningen kan därefter hjälpa till med att hägna in området och se till att det
finns hundlatriner. Föreningen åtar sig att hålla området i ordnat skick och är
kontakten mot besökarna i hundrastgården.
Om intresse finns kontaktar du förvaltningen via mejl till
samhallsbyggnadsforvaltningen@enkoping.se eller via post till Enköpings
kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/706.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget om en hundastgård i Örsundsbro besvaras med att tekniska
nämnden ser över möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av
att driva en hundrastgård.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
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Yrkanden
Tomas Rådkvist (MP), Magnus Hellmark (C), Johan Westermark (M) och Håkan
Carlsson (L) yrkar på följande beslut:
"Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget genom att förvaltningen får i
uppdrag att iordningsställa en hundrastgård på lämplig plats i Enköpings tätort,
samt ordna driften av rastgården i samverkan med annan aktör i kommunen."
Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring i texten
enligt följande:
"Medborgarförslaget besvaras med att tekniska nämnden ser över möjligheten att
erbjuda mark om en förening, organisation eller motsvarande är intresserad av att
driva en hundrastgård."
Håkan Carlsson (L) yrkar bifall till Tomas Rådkvist m.fl yrkande.
Marie Ekberg (S) och Rickard Daxner (SD) yrkar avslag till Tomas Rådkvist m.fl
yrkande.
Hans Olsson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Rickard Daxners yrkande
och avslag på Tomas Rådkvist m.fl yrkande.

Beslutsgång
Ordförande föreslår en beslutsgång där de båda yrkandena ställs mot varandra.
Det yrkande som vinner ställs mot förvaltningens förslag. Nämnden godkänner
beslutsgången.
När yrkandena ställs mot varandra blir nämndens beslut otydligt på grund av alla
deltar på distans. Därför begärs votering.
Ordförande finner att Rickard Daxners yrkande vinner med 5-4.
Rickard Daxners yrkande ställs mot förvaltningens förslag och ordförande finner att
nämnden beslutar enligt Rickard Daxners yrkande.

Omröstning
Den som röstar för Tomas Rådkvist m.fl yrkande säger ja. Den som röstar för
Rickard Daxners yrkande säger nej.
Tomas Rådkvist (MP): Ja
Anders Wikman (NE): Nej
Johan Westermark (M): Ja
Magnus Hellmark (C): Ja
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Håkan Carlsson (L): Ja
Hans Olsson (S): Nej
Hans Lövling (S): Nej
Marie Ekberg (S): Nej
Rickard Daxner (SD): Nej
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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Paragraf 35

Ärendenummer KS2020/627

Svar på medborgarförslag - Bygg inte bostäder på
Åvallen
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i ett medborgarförslag
från 9 september 2020 föreslår en boende i Örsundsbro att nybyggnation av
bostäder inte ska kunna ske på fotbollsplanerna på Åvallen samt att nybyggnation i
Örsundsbro inte ska överstiga 2 våningar.
Kommunfullmäktige i Enköping beslutade 19 oktober 2020 paragraf 124 att
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
samt att kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Upprinnelsen till medborgarförslaget får antas vara beslutet i kommunstyrelsens
plan-, mark och exploateringsutskott (PLEX) 30 april 2020 paragraf 40 att
markanvisa del av Åvallen i Örsundsbro till Enköpings Hyresbostäder AB (EHB)
under en period av två år och parallellt med detta uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en detaljplaneprocess för aktuellt
område. Av beslutet framgår att kommunen ska utreda förutsättningarna för ett
sådant projekt under denna period och att inom ramen för planprocessen studera
den tänkta bebyggelsen. Frågor som behöver utredas innefattar bland annat
eventuella åtgärder för att säkerställa en god trafikmiljö längs Idrottsvägen samt att
bevara utrymme för ett allmänt stråk längs ån. Parallellt med detaljplanearbetet ska
det även studeras vilka åtgärder som behöver vidtas för att kompensera för de ytor
av idrottsområdet som tas i anspråk av bostadsbebyggelsen, utifrån den dialog
som EHB för med kommunens upplevelseförvaltning samt föreningslivet på orten.
Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Åvallen
och där redovisa om och i vilken utsträckning som del av Åvallen kan få ändrad
markanvändning för bostäder eller andra ändamål. PLEX-utskottet kommer att ta
ställning till om förslaget ska skickas ut på samråd under våren 2021.
Markanvändning och byggrätter regleras i kommunens tätorter genom detaljplaner.
Dessa ger juridiska rättigheter till fastighetsägarna och kan inte ändras utan att
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genomgå en lagstyrd process (Plan- och bygglagen, SFS 2010/900, kapitel 5).
Förutsatt att PLEX-utskottet beslutar om samråd kommer
samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsavdelning att skicka
samrådshandlingar för detaljplaneförslaget till förslagsställaren. Därigenom ges
möjlighet att åter framföra synpunkterna och utveckla dem samt att få dem bemötta
av kommunen tillsammans med de andra avvägningar som kommunen väljer att
göra mellan allmänna och enskilda intressen. Vad gäller mer generella
planeringsprinciper som till exempel våningsantal för nybyggnation i hela
Örsundsbro, bör sådana synpunkter framföras inom översiktplaneprocessen.
Precis som detaljplaneprocessen är översiktplaneprocessen lagstyrd (Plan- och
bygglagen, SFS 2010/900, kapitel 3). Varken PLEX-utskottet, kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige kan därför utifrån ett enskilt medborgarförslag besluta om
förändringar i detaljplaner eller översiktsplan utan att genomgå dessa processer.
Avslutningsvis ska sägas att kommunen välkomnar medborgarengagemang i
samhällsplaneringen. Förslagsställarens synpunkter har noterats och fortsatt dialog
med medborgarna kommer att föras inom ramen för kommande förslag till nya
detaljplaner och ny översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 11 februari 2021
och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

2 (2)

