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Paragraf 103  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 104  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns efter följande ändringar: 

Nytt ärende 3: Förlikning juridisk tvist Enberga samsjuklighetsboende. Alla följande 

ärenden flyttas fram, 3 blir 4 och så vidare. Ärendet direktjusteras och redovisas i 

ett separat protokoll. 

Ärende 7: Sammanträdet stängt för allmänheten. 

Nytt ärende 17: Ledamotsinitiativ: Kvalitetssäkring av nämndens beslutsunderlag. 

__________  
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Paragraf 106  

Information 

Beskrivning av ärendet 

 

Information från förvaltningen 

Fastighetsavdelningen. Föredragande: Anna Lindin. 

 Information angående lekplatsutrustningen på förskolan i Örsundsbro där 

det har skett några incidenter.  

 Information angående el- och renhållningsabonnemang på Pysslingens 

förskola.  

Vatten- och aloppsavdelningen. Föredragande: Karin Ols. 

 Information angående vattenskyddsområdet i Fagerudd. 

  

Information från ordförande Tomas Rådkvist 

 Ingen information  

  

Information från Plex. Föredragande: Anders Wikman. 

 Arbetet med översiktsplanen har återupptagits och väntas vara klart till 

sommaren 2024. 

 Godkännande av intentionsavtal om kommunalt markköp i Sneby. 

__________  
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Paragraf 107  

Information - Reflektion utifrån 
medarbetarundersökningen 

Beskrivning av ärendet 

En kort redovisning hur förvaltningsledningen har tolkat utfallet från 

medarbetarundersökningen.  

Föredragande: Gunilla Fröman och Emelie Löfgren 

__________  
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Paragraf 108  

Information - Hantering av kostnadsökningar, 
lägesrapportering 

Beskrivning av ärendet 

Under 2023 kommer tekniska nämnden att få en enkel ekonomisk månadsrapport 

vid varje sammanträde.  

Tekniska nämnden kommer inom kort att behandla kommunens elhandel. 

Kort redovisning hur förvaltningen jobbar med prognoser. 

Föredragande: Jenny Hertz 

__________  
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Paragraf 109 Ärendenummer TF2021/1036 

Ekonomisk månadsrapport, oktober 2022 

Beslut 

Den ekonomiska månadsrapporten för oktober 2021 läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med kommunens tidplan för styrning och uppföljning 2022 lämnar 

förvaltningen en ekonomisk månadsrapport till kommunledningsförvaltningen för 

perioden januari till och med oktober 2022. I samband med detta informeras 

tekniska nämnden om detta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 

2022 uppgår till 115,5 miljoner kronor och utfallet per sista oktober uppgår till 80,3 

miljoner kronor. Prognos för året är 105,8 miljoner kronor, vilket visar ett överskott 

på 9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror framförallt på lägre 

personalkostnader på grund av vakanser samt ökade intäkter. 

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av 

engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och 

nedskrivningar visar en prognos med överskott på 1,1 miljoner kronor mot budget. 

Överskottet beror på att justerade tidplaner för rivningar och att tvisten för Enberga 

samsjukfällighetsboende inte kommer att avgöras under 2022 utan i början av år 

2023. 

Total prognos för teknisk nämnd visar ett överskott på 10,8 miljoner kronor mot 

budget, vilket framförallt beror på ökade intäkter, lägre personalkostnader på grund 

av vakanser och lägre fastighetskostnader än budgeterat. 

Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och förvaltningen ser över 

vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader. 

Investeringar 

En sammanställning och redogörelse av investeringarna framgår i den bifogade 

rapporten. Där redovisas även avvikelser i enlighet med ”Regler för investeringar” 

(KS2017/594). 

Bilaga: Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Den ekonomiska månadsrapporten för oktober 2021 läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet är inte berett av arbetsutskottet. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 110 Ärendenummer TF2022/1106 

Uppsägning av arrendeavtal med Enköpings förenade 
skyttesällskap gällande del av fastigheten Sneden 1:4 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att säga upp avtal om lägenhetsarrende (TF2015/317), 

arrendator Enköpings förenade skyttesällskap (EFS), gällande del av fastigheten 

Sneden 1:4 i Enköpings kommun. 

Reservationer 

Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet på grund av bristande 

beslutsunderlag. 

Beskrivning av ärendet 

Den 12 juni 2022 kunde Enköpings kommun konstatera att arrendatorn Enköpings 

förenade skyttesällskap (EFS) brutit mot krav som uppställs i arrendeavtalet mellan 

dem och kommunen. Upplevelseförvaltningen har under en period samlat på sig 

dokumentation som bekräftar avtalsbrott. Upplevelseförvaltningen (UPF) är den 

förvaltning som samordnar samarbete och dialog mellan föreningarna på 

skytteområdet Sneden. Mark- och exploateringsavdelningen står för 

arrendeavtalen.  

Följande framgår av UPF:s dokumentation:  

1. EFS har inte uppfyllt säkerhetsbestämmelserna. Tävlingar har genomförts 

under 2020 där tillstånd har saknats på alla vallar utom en. Det finns 

dokumentation från tävlingar så som inbjudningar, resultatlistor, filmer på 

Youtube som i jämförelse med tidplan för tillståndsgivning visar att tydliga 

överträdelser har skett. Tillståndsgivande polismyndighet i Uppsala 

informerar om att EFS har tillstånd från juni 2021 på samtliga vallar på sitt 

område. Enligt dokumentation framgår det tydligt att större tävlingar har 

genomförts under 2020, det vill säga innan EFS hade dessa tillstånd. 

Enligt ordningslagen 3 kap. 6 § 3 stycket framgår att skjutbanor endast får 

användas efter att de godkänts av Polismyndigheten. EFS saknade vid 

tillfälle tillstånd för 7 av sina 8 banor vilket är ett brott mot ordningslagen. 

  

2. EFS nyttjar inte arrendet enligt ändamålet i avtalet. Enligt arrendeavtalet är 

de skyldiga att bedriva skjutbaneverksamhet i form av IPSC och SPSF. 

Något de inte kunnat göra då de ansett att de skjutbanor som saknat 
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tillstånd fram till 2021 inte varit att anses som skjutbanor. Har de inga 

skjutbanor så kan de inte heller bedriva skjutbaneverksamhet i enlighet 

med IPSC och SPSF. 

Dokumentationen över EFS överträdelser togs fram eftersom både Skytteunionen 

och UPF upplevt svårigheter att etablera samarbete mellan EFS och övriga 

föreningar på området. Efter önskemål från UPF redogjorde Enköpings 

Skytteunion i en skrivelse sina upplevelser av situationen på Sneden, se bilaga 2. 

Unionen och UPF har båda upplevt svårigheter att etablera samarbete mellan EFS 

och övriga föreningar på Sneden. Personer från andra föreningar på området har 

berättat om konfrontationer med representanter från EFS som upplevts som allt 

annat än trevliga.  

EFS gavs möjligheten att bemöta misstankarna om avtalsöverträdelser, efter att de 

bemött misstankarna kunde förvaltningen konstatera att misstankarna om olovlig 

andrahandsuthyrning och att de inte samarbetade enligt avtal kunde strykas. Dock 

kvarstår misstankarna om säkerhetsöverträdelser enligt avtalet. De har inte heller 

nyttjat arrendet enligt det ändamål som det uppläts för.  

Föreningen anser själva att de inte bedrivit skjutbaneverksamhet, eftersom de 

vallar de saknat tillstånd för enligt deras utsago ”inte är att anses som skjutbanor”. 

Enligt arrendeavtalet är de skyldiga att bedriva skjutbaneverksamhet i form av 

IPSC och SPSF, något som alltså då enligt föreningen inte sker. I kravet på att 

arrendatorn ska nyttja arrendestället för att på området bedriva 

skjutbaneverksamhet i form av IPSC och SPSF får anses ligga ett krav på att 

arrendatorn ska vara ansluten till både IPSC och SPSF, något som föreningen inte 

är. Har de inga skjutbanor så kan de inte heller bedriva skjutbaneverksamhet i 

enlighet med IPSC och SPSF. Det är i arrendeavtalet tydligt formulerat att det är 

just skjutbaneverksamhet som ska bedrivas på området, inte terrängskytte.  

Trots att föreningen inte anser att de har några skjutbanor så har de ändå sökt och 

beviljats tillstånd för dem från och med juni 2021. Det finns inget som visar att 

skjutbanorna under arrendetiden har ändrat karaktär, därför får det antas att 

vallarna redan före juni 2021 uppfyllde Polismyndighetens definition av skjutbana 

och var därmed tillståndspliktigt. För arrendetiden mellan avtalets ingående och 

fram till juni 2021 bedrev således föreningen verksamhet utan erforderliga tillstånd, 

detta i strid med § 11 i arrendeavtalet. Sneden är det enda området för 

skytteverksamhet i Enköpings kommun, det är därför viktigt att ändamålen med 

avtalen följs, ännu viktigare är det att säkerhetsbestämmelserna följs av samtliga 

föreningar som är verksamma på området för allas välmående och säkerhet.  
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Enligt 8 kap. 23 § p. 5 jordabalken (1970:994) är arrenderätten förverkad och 

jordägaren har rätt att säga upp avtalet om arrendatorn inte uppfyller sina 

skyldigheter enligt avtalet och det måste anses vara av synnerlig vikt för 

jordägaren att skyldigheten uppfylls. Det är kommunjuristens bedömning att de 

avtalsbrott som EFS anses ha begått tillsammans med dokumentationen av dem 

är av synnerlig vikt, att avtalet därmed skall anses förverkat och att kommunen är 

berättigad att säga upp avtalet.  

När jordägaren säger upp ett avtal med anledning av att arrenderätten är förverkad 

enligt 8 kap. 23 § p. 5 jordabalken måste uppsägningen ske inom sex månader 

från det han fick kännedom om förhållandena som avses i bestämmelsen. När 

arrendeavtalet sägs upp upphör avtalet att gälla 14 mars 2023, detta enligt 8 kap. 4 

4 jordabalken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att avtalet om lägenhetsarrendet med arrendator 

Enköpings Förenade Skyttesällskap ska sägas upp eftersom arrendatorn brutit mot 

avtalsskyldigheter och säkerhetsbestämmelser som är av synnerlig vikt för 

Enköpings kommun att arrendatorn följer. Utöver bestämmelserna i avtalet som 

EFS brutit mot kan de utgöra en säkerhetsrisk för övriga arrendatorer på området. 

Det är därför olämpligt att kommunen arrenderar ut mark till en förening som inte 

följer gällande säkerhetsföreskrifter och som inte heller nyttjar arrendet 

ändamålsmässigt.  

Bilaga 1: Avtal om lägenhetsarrende med Enköpings Förenade Skyttesällskap 

(TF2015/317)  

Bilaga 2: Enköpings Skytteunions upplevelser av samarbetssvårigheter med 

Enköpings Förenade Skyttesällskap  

Bilaga 3: Svar från EFS  

Bilaga 4: Kommentarer på EFS svar på begäran om uppsägning av deras arrende 

Bilaga 5: Kommentarer från Enköpings skytteunion på EFS svar på begäran om 

uppsägning av deras arrende  

Bilaga 6: Kommentar från Fredrik Anderstedt rörande arrende Enköpings Förenade 

Skyttesällskap 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att säga upp avtal om lägenhetsarrende (TF2015/317), 

arrendator Enköpings förenade skyttesällskap (EFS), gällande del av fastigheten 

Sneden 1:4 i Enköpings kommun. 
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet är inte berett av arbetsutskottet. 

Yrkanden 

Anders Wikman yrkar avslag till förvaltningens förslag på grund av bristande 

beslutsunderlag. 

Rickard Daxner (SD) och Jan Eriksson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Nämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

__________  
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Paragraf 111 Ärendenummer TF2022/501 

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i 
Drömparken 

Beslut 

Medborgarförslaget om en hundrastgård i Drömparken avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden har i april 2022 tagit emot ett medborgarförslag om en 

hundrastgård i Drömparken, se bilaga. Enligt förslagsställaren skulle det vara 

positivt för många hundägare som inte kan ta sig så långt om det fanns en 

inhägnad rastplats för hundar nära centrum. Drömparken som är ett etablerat 

parkområde har redan bra vägar med belysning och toalett, vilket är något som 

skulle underlätta särskilt för den äldre gruppen bland hundägare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Drömparken är ett av våra största besöksmål och den mest besökta av Enköpings 

parker. Åpromenaden med våra uppskattade idéträdgårdar är också en viktig 

målpunkt för såväl enköpingsbor som besökare. Förvaltningen gör bedömningen 

att det inte är lämpligt med en inhägnad rastplats för hundar i Drömparken eller 

parkstråket längs ån. Det skulle få en stor negativ påverkan på platsen och dess 

upplevelsevärden.  

Hundrastgårdar ska vara en mötesplats för både hundar och hundägare. För att 

skapa en god fysisk tillgänglighet för alla, oberoende rörelseförmåga, behövs ett 

grundutförande med slussgrindar, sittplatser med armstöd och en hårdgjord 

entréyta. En tydlig erfarenhet bland kommuner runt om i landet är att det krävs att 

rastgårdar är tilltagna i storlek för att vara funktionellt attraktiva för så många 

hundägare som möjligt och för att skapa en hållbar skötselsituation. Som riktlinje 

bör en hundrastgård vara minst 1000 kvm. I Drömparken eller parkstråket längs 

Enköpingsån finns inte de ytorna. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/310. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om en hundrastgård i Drömparken avslås. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om en hundrastgård i Drömparken avslås. 
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__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Förslagsställaren  
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Paragraf 112 Ärendenummer TF2022/508 

Svar på medborgarförslag - Centrumnära aktivitetspark 
för barn 

Beslut 

Medborgarförslaget om en aktivitetspark på gamla kommunhustomten avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att förlägga 

en aktivitetspark på tomten där det gamla kommunhuset stod, se bilaga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förslaget om en aktivitetspark är intressant och förvaltningen tar gärna med sig 

idéerna i utvecklingen av våra lek- och aktivitetsytor på allmän plats. Orsaken till att 

vi inte kan förlägga en aktivitetspark på den gamla kommunhustomten är att den är 

detaljplanelagd som kvartersmark med bestämmelsen kontor. Det betyder att 

marken är avsedd för den användningen. Kommunen har ännu inte bestämt vad 

gamla kommunhustomten ska användas till. Därför är en ändring i detaljplanen inte 

aktuellt i dagsläget. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/832. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om en aktivitetspark på gamla kommunhustomten avslås. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om en aktivitetspark på gamla kommunhustomten avslås. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Förslagsställaren  



 Protokoll  18 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 113 Ärendenummer TF2022/984 

Svar på medborgarförslag - Farthinder Storgatan 

Beslut 

Medborgarförslaget om att uppföra farthinder på Storgatan i Grillby besvaras med 

att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för vägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Storgatan i Grillby ansvarar Trafikverket för. Förvaltningen kommer att skicka 

medborgarförslaget till Trafikverket i samband med detta beslut i tekniska 

nämnden.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/681. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om att uppföra farthinder på Storgatan i Grillby besvaras med 

att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för vägen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om att uppföra farthinder på Storgatan i Grillby besvaras med 

att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för vägen. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Förslagsställaren  



 Protokoll  19 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 114 Ärendenummer TF2022/233 

Svar på medborgarförslag - Belysning vid 
återvinningsstationen i Grillby 

Beslut 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning vid 

återvinningsstationen i Grillby.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att förbättra 

belysningen vid återvinningsstationen i Grillby, se bilaga. Förslagsställaren 

upplever att det är en otrygg plats när det är mörkt under eftermiddagar och 

kvällar. Med bättre belysning skulle en del skadegörelse kunna undvikas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att förslaget med belysning är bra och att det kan leda till 

en ökad trygghet i området. 

Förvaltningens uppskattar att en stolpe med två stycken armaturer ska vara 

tillräckligt för att lysa upp platsen. Kostnad för detta beräknas till 22 300 kronor. 

Kommunen har samverkansavtal med Förpackningsinsamlingen, FTI, för 

återvinningstationer på kommunal mark. De är enbart positiva till om kommunen 

har möjlighet att sätta upp belysning för att öka tillgänglighet och trygghet på 

platsen. Förvaltningen och FTI kommer att dela på kostnaden. Belysningen 

beräknas vara färdigställd under det första kvartalet 2023. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/835. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning vid 

återvinningsstationen i Grillby.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning vid 

återvinningsstationen i Grillby.  

__________ 

 

Kopia till: 



 Protokoll  20 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Förslagsställaren  



 Protokoll  21 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 115  

Information - Uppföljning kundnöjdhet färdtjänst 

Beskrivning av ärendet 

Under hösten 2022 har förvaltningen genomfört en enkätundersökning för att se 

hur kundnöjdheten är för färdtjänstresor. Ett antal slumpmässigt utvalda 

färdtjänstberättigade ur nio åldersgrupper. Svaren och kommentarerna i 

undersökningen gav ett bra material att jobba vidare med. 

Föredragande: Lars Östrot 

__________  



 Protokoll  22 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 116  

Information - Befolkningsutveckling 

Beskrivning av ärendet 

Kort beskrivning hur det går till att göra en befolkningsprognos och varför 

förvaltningen valde att göra en uppdatering av årets prognos. Prognosen består av 

antaganden av flyttnettot och födelsenettot. 

Enligt prognosen kommer befolkningen i Enköpings kommun att öka men i 

långsammare takt. Ökningen sker främst i tätorterna. 

Föredragande: Malin Englund. 

__________  



 Protokoll  23 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 117  

Information - Dom i förvaltningsrätten angående 
tilläggsavtalet för Pepparrotsbadet 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningsrätten har upphävt tekniska nämnden beslut om tilläggsavtal vid 

bygget av Pepparrotsbadet. Förvaltningen förklarar vad domen innebär och vilka 

lärdomar de tar med sig av detta. 

Föredragande: Danielle Littlewood och Maria Ekblad. 

__________  



 Protokoll  24 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 118 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. 

__________  



 Protokoll  25 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 119 Ärendenummer TF2022/1145 

Ledamotsinitiativ - Kvalitetssäkring av nämndens 
beslutsunderlag 

Beslut 

Tekniska nämnden lämnar ledamotsinitiativet till förvaltningen för beredning och 

återkoppling. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden har under 2021-2022 bedrivit ett utvecklingsarbete, som bland 

annat resulterade i en sammanställning över nämndens förväntningar på 

förvaltningen. Ett avsnitt handlade där om kvaliteten på nämndens beslutsunderlag 

och rutiner för ärendeberedningen. 

På förekommen anledning ser jag ett behov av en uppföljning av den här frågan i 

nämnden, med återkoppling av hur kvaliteten i underlag och beredning kan säkras 

utifrån nämndens behov. 

Anders Wikman, Nystart Enköping 

__________ 


