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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunfullmäktige till del för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom:  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-09-22, § 140 – Svar på uppdrag 
från kommunfullmäktige om förutsättningar för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism.  

Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 145 – Svar på medborgarförslag - Park med 
Paulina Mariadotter-tema. 

Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 146 - Svar på medborgarförslag - Foderautomat 
för änderna.  

Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 147 - Svar på medborgarförslag – Grillplatser.  

Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 148 - Svar på medborgarförslag - Anläggande 
av GC-väg mellan Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen. 

Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 149 - Svar på medborgarförslag - Återinförande 
av övergångsställen samt sänkt hastighetsgräns i Enköpings tätort. 

Delegationsbeslut fattat av kommunfullmäktige ordförande, 2021-12-20 - Byte av 
nämnd – Medborgarförslag om inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping 

Delegationsbeslut fattat av kommunfullmäktige ordförande, 2021-12-20 - Byte av 
nämnd – Medborgarförslag – Veteranmonument 

Bifogat dokument med information om vindkraftens påverkan på människor.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04 
Protokollsutdrag, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-09-22, § 14 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 145 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 146 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 147 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 148 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2021-12-15, § 149 
Delegationsbeslut, Byte av nämnd, 2021-12-20 
Delegationsbeslut, Byte av nämnd, 2021-12-20 
E-post angående vindkraft, 2021-11-17 
Bifogat dokument, vindkraftens påverkan på människor, 2021-11-27
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Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 140 Ärendenummer UAN2021/170 

Svar på uppdrag från kommunfullmäktige om 
förutsättningar för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 

Beslut 
Uppdraget från kommunfullmäktige anses fullföljt och kan avslutas. 

Beskrivning av ärendet 
Ett initiativärende har väckts i kommunstyrelsen av Anders Lindén (SD) om 
återvändande terrorister. Ärendet har utretts av kommunledningsförvaltningen och 
en rapport har skrivits.  

Som ett resultat av initiativet och den rapport som skrevs fick utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden den 15 februari 2021, paragraf 19, i uppdrag från 
kommunfullmäktige att utreda om rätt förutsättningar finns för det förebyggande 
arbetet inom skola som beskrivs i ”Utredning initiativärende KS2019/308”. Det 
förebyggande arbete mot extremism som specifikt omnämns i utredningen är att 
elever ska lämna skolan med godkända betyg och att detta förutsätter att eleverna 
känner sig trygga i skolan (se sidan 9 i rapporten). 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Skolväsendets förebyggande uppdrag 
I grundskolans och gymnasieskolans uppdrag står det inte uttryckligen att skolan 
har som uppdrag att motverka våldsbejakande extremism. Däremot ska skolan 
arbeta, precis som kommunledningsförvaltningens rapport beskriver, för att elever 
lämnar skolan med godkända betyg och för alla elevers trygghet och studiero, 
något som framgår både i läroplanen för grundskolan (lgr11) och gymnasieskolans 
läroplan (gy11). Dessa uppdrag återspeglas även i utbildning- och 
arbetsmarknadsnämndens långsiktiga plan, kanske främst i målen att alla elever i 
grundskolan ska gå ut 9:e klass med gymnasiebehörighet (mål 4) och att alla 
elever ska fullfölja gymnasieskolan med examen (mål 5). Samt att Enköpings 
kommuns ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit (mål 16).  

Dessutom har skolan också ett uppdrag att verka för demokratiska värderingar. I 
såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplaner - lgr11 och gy11 - framgår att 
skolan aktivt och medvetet ska ”påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling” (kapitlet ”Normer och värden” i lgr11 respektive gy11). Varje 
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 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

enhet inom grundskolan och gymnasieskolan arbetar med detta dagligen och 
arbetet redovisas årligen i det systematiska kvalitetsarbetet under tertial 1, på 
enhets-, verksamhets-, och förvaltningsnivå.  

Trygghets- och förebyggande arbete vid särskilda fall 
Det finns också upparbetade rutiner vid oro för enskilda elever. Till att börja med är 
skolan skyldig att göra en orosanmälan till Socialtjänst om misstanke finns om att 
en elev far illa. Vid enskilda incidenter kontaktar skolan socialförvaltningen och 
polisen.  

Stöd i skolans trygghetsskapande arbete finns också i utvecklingsgruppen 
Tryggare Enköping som arbetar på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. 
Den ska samordna, utveckla och initiera lång- och kortsiktiga insatser för invånarna 
i Enköpings kommun inom områden som trygghet, säkerhet, skydd mot olyckor, 
brottsförebyggande arbete och krisberedskap. Tryggare Enköping består av 
nyckelroller inom kommunen gällande trygghet och säkerhet samt polis. 

Skulle skolan identifiera att en elev riskerar att hamna i extrema miljöer så finns 
möjligheten att anordna så kallade gula eller röda möten med Tryggare Enköping, 
beroende på situationens allvar. Ett gult möte arrangeras till exempel om man 
bedömer att det varit en negativ utveckling över en given period och det finns 
behov av förvaltningsövergripande samverkan för att hantera risken eller 
riskområdet. På begäran om möte i ”gult läge” ska alla parter skapa utrymme för att 
kunna träffas inom 1 vecka. Jämförelsevis arrangeras ett rött möte när läget är av 
mer akut karaktär och innebär att alla parter ska kunna träffas redan inom 1-2 
arbetsdagar.   

Sammanfattande bedömning  
Sammanfattningsvis är skolans förebyggande arbete omfattande och komplext och 
arbetet med att säkerställa kunskapsinhämtning och trygghet är ständigt 
pågående. Följaktligen är frågan om huruvida rätt förutsättningar finns för skolans 
förebyggande arbete mot extremism mer omfattande än vad som kan redogöras 
för i detta ärende. Däremot utvärderas arbetet och resursbehovet regelbundet i det 
systematiska kvalitetsarbetet och i de kommunala uppföljningsprocesserna. 
Förvaltningen konstaterar också att ändamålsenliga rutiner vid särskilda fall av oro 
för enskilda elever finns på plats. Bedömningen är därför att förutsättningarna i 
nuläget finns för skolans förebyggande arbete.  

Bilagor/Beslutsunderlag:    
Bilaga 01 – Protokollsutdrag KF2021-02-15 KF §19 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Uppdraget från kommunfullmäktige anses fullföljt och kan avslutas. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott (UANAU) har berett 
ärendet den 8 september 2021 och lämnat förslag till beslut. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Uppdraget från kommunfullmäktige anses fullföljt och kan avslutas. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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Paragraf 145 Ärendenummer TF2021/661 

Svar på medborgarförslag - Park med Paulina 
Mariadotter-tema 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att vi tar med förslaget inför kommande planer 
för parker och grönområden. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att anlägga en park 
med Paulina Mariadotter-tema för att hedra en av bygdens framstående kvinnor, 
se bilaga. Parken skulle vara inspirerad av Mariadöttrarna i Vallby och präglas av 
kvinnogemenskap, enkelhet och god hushållning som tema. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen tycker förslaget om att vi ska hedra bygdens kvinnor är bra. 
Enköpings kommun har några parker till minne av särskilda personer till exempel 
Anna Linds park och Fridegårdsparken men har även arbetat utifrån ett ”kvinno-
tema” vid renoveringen av Pastor Spaks park. Rosorna vi valt är namnsatta efter 
kända kvinnor, till exempel Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren och Ingrid Bergman, 
eller sådant som man ofta förknippar med kvinnor, till exempel Diadem. 

Förvaltningen kommer att ta med sig tema-förslaget vid framtida 
utveckling/nyanläggning av kommunens parker men har i dagsläget ingen specifik 
plats/park som kan passa för just detta tema. 

Bilaga: Medborgarförslag, KS2021/388. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att vi tar med förslaget inför kommande planer 
för parker och grönområden. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att vi tar med förslaget inför kommande planer 
för parker och grönområden. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Paragraf 146 Ärendenummer TF2021/662 

Svar på medborgarförslag - Foderautomat för änderna 

Beslut 
Tekniska nämnden avslår förslaget med foderautomater för änder och utökar 
istället informationen om hur man bäst matar änderna vintertid. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att ställa upp 
foderautomater där man kan betala för foder att mata änderna med.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun utfodrar fåglar i våra parker, i hamnen och vid Dyarna vid 
behov under vintern. Förvaltningens bedömning är att foderautomater tillsammans 
med vår egen utfodring skulle förse fåglarna med mer mat än de klarar av att äta. 
Det innebär att fodret blir liggande, smutsar ned och drar till sig skadedjur. 

I stället planerar förvaltningen att utöka informationen på platser där besökare 
gärna matar fåglar för att tipsa om vilken mat som fåglar mår bäst av och hur man 
kan mata fåglar utan att riskera nedsmutsning eller att skadedjur hittar dit. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/427. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden avslår förslaget med foderautomater för änder och utökar 
istället informationen om hur man bäst matar änderna vintertid. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden avslår förslaget med foderautomater för änder och utökar 
istället informationen om hur man bäst matar änderna vintertid. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren
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Paragraf 147 Ärendenummer TF2021/221 

Svar på medborgarförslag - Grillplatser 

Beslut 
Medborgarförslaget om gasolgrillar på allmän plats avslås med hänvisning till 
kommunens vedeldade grillplatser.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om utökade möjligheter att 
grilla i kommunens parker med hjälp av gasol och grillbestick, se bilaga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun har de senaste åren utökat och förbättrat möjligheten att grilla 
på många allmänna platser. Förvaltningen ser att grillarna nyttjas väl och har fått 
positiv respons när vi lagt ut torr ved för de besökare som inte kan ta med sig 
egen. Veden vi använder kommer från kommunens egna skogar och innebär både 
korta transporter och ett hållbart skogsbruk. Denna utveckling kommer 
förvaltningen att fortsätta med eftersom den uppskattas och fungerar väl. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser dock ingen möjlighet att komplettera med 
gasolbrännare på dessa platser utifrån de krav MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) ställer på att gasolbrännare på allmän plats ska 
förses med särskilt skydd och hållas från annat brännbart material.   

https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-1.pdf 

Bilaga; Medborgarförslaget, KS2020/878. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om gasolgrillar på allmän plats avslås med hänvisning till 
kommunens vedeldade grillplatser.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om gasolgrillar på allmän plats avslås med hänvisning till 
kommunens vedeldade grillplatser.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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Paragraf 148 Ärendenummer TF2021/534 

Svar på medborgarförslag - Anläggande av GC-väg 
mellan Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att förslaget om att anlägga en GC-väg mellan 
Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen på Vallbyvägen förmedlas till Trafikverket 
som ansvarar för vägen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att anlägga en gång- 
och cykelväg mellan Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen. Idag sker cyklandet 
längs Vallbyvägen in till Gånsta där gång- och cykelvägarna börjar. Vallbyleden 
saknar vägren och förslagsställaren tycker hastigheten är för hög. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Eftersom Vallbyvägen tillhör Trafikverket och Sädgåsvägen samt områdena runt 
Gåsbacken tillhör olika vägföreningar så har kommunen inte någon rådighet över 
dessa vägar. Enköpings kommun kommer att framföra medborgarförslaget till 
Trafikverket.  

När Storskogen exploateras kommer kommunen däremot se över möjligheten för 
en gång- och cykelväg mellan Storskogen och Gånsta. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/341. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att anläggande av GC-väg mellan Gånsta och 
Gåsbacken-Sädgåsvägen på Vallbyvägen med att vi förmedlar förslaget till 
Trafikverket som ansvarar för vägen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att anläggande av GC-väg mellan Gånsta och 
Gåsbacken-Sädgåsvägen på Vallbyvägen med att vi förmedlar förslaget till 
Trafikverket som ansvarar för vägen. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Paragraf 149 Ärendenummer TF2021/536 

Svar på medborgarförslag - Återinförande av 
övergångsställen samt sänkt hastighetsgräns i 
Enköpings tätort 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen successivt inför 
övergångsställen eller andra trafiksäkerhetsåtgärder i Enköpings stad där vi 
bedömer att det finns behov. En omläggning av hastighetsbegränsningarna är 
tänkt att inledas under 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att återinföra 
övergångställen där fotgängare och cyklister ofta passerar och att 
hastighetsgränsen inom Enköpings tätort sänks. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Vi håller med förslagsställaren om att vi behöver återinföra övergångsställen och 
vidta andra åtgärder för bättre trafiksäkerhet vid platser där vi bedömer att det finns 
behov. Det är extra viktigt att få ner hastigheterna till 30 kilometer i timmen i 
anslutning till övergångsställena. Forskning från bland annat Trafikverket pekar ut 
hastigheten som den enskilt viktigaste faktorn för att minska allvarliga skador vid 
en eventuell kollision. 

Vi har de senaste åren infört övergångsställen vid bland annat Kungsgatan, 
Torggatan och Mästergatan. Som kommun och väghållare är trafiksäkerhet ett 
viktigt uppdrag som är prioriterat och vår ambition är att följa aktuella forskningsråd 
inom området. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/340. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen successivt inför 
övergångsställen eller andra trafiksäkerhetsåtgärder i Enköpings stad där vi 
bedömer att det finns behov. En omläggning av hastighetsbegränsningarna är 
tänkt att inledas under 2022. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 
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__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
Johanna.skold@enkoping.se  

 

Byte av nämnd – Medborgarförslag om inrättandet av 
ett Veteranmonument i Enköping 

Beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för behandling och 

beslut.  
 

2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping väcktes 
vid kommunfullmäktiges möte den 14 juni 2021, § 85. Kommunfullmäktige 
beslutade då att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut.  

Kommunledningsförvaltningen har efter detta påtalat att kommunstyrelsen inte 
ansvarar för offentlig konst som medborgarförslaget handlar om. Därför bör 
medborgarförslaget behandlas och beslutas av upplevelsenämnden istället.  

 

 

Rolf Carlsson  

Kommunfullmäktiges ordförande 
Enköpings kommun 
 
Beslutet tas med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning punkt 33.  

 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen  
Upplevelsenämnden 
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Kommunledningsförvaltningen 
Joh 
Johanna.skold@enkoping.se 

Mottagare 

Medborgarförslag - Veteranmonument 

Beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för behandling och 

beslut.  
 

2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om inrättandet av ett Veteranmonument i Enköping väcktes 
vid kommunfullmäktiges möte den 20 september 2021, § 113. Kommunfullmäktige 
beslutade då att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut.  

Kommunledningsförvaltningen har efter detta påtalat att kommunstyrelsen inte 
ansvarar för offentlig konst som medborgarförslaget handlar om. Därför bör 
medborgarförslaget behandlas och beslutas av upplevelsenämnden istället.  

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



Vindkraftsföretag skadeståndsskyldigt för mänskligt lidande i Fransk domstol  

Den 8 juli 2021 fattade appelationsdomstolen i Toulouse, Frankrike (hos oss  hovrätt) 
ett beslut som ger nytt hopp om rättvisa för människor över hela världen som 
drabbats av vindkraftintrång i sina boenden. Vindkraftföretagen Margnes Energie och 
Sasu Singladou energie beordras att till familjen Fockaert i Fointrieu, departementet 
Tarn, utge ett skadestånd på max.  128.000:- euro för lidande orsakat av företagens 
vindkraftparker, bland annat huvudvärk, yrsel, trötthet, hjärtklappning, 
sömnsvårigheter. Domstolen erkänner också att en värdeminskning på deras 
fastighet är ett resultat av närhet till vindkraftverken. Närmaste verk ligger 700 meter 
från fastigheten. Domen har inte överklagats och får anses vägledande.  

Oss veterligt är detta första gången en domstol i ett EU-land går emot de 
förhärskande riktlinjer som vid klagomål om ohälsa på grund av närhet till vindkraft 
lägger bevisbördan på den klagande och regelmässigt dömer till vindkraftföretagens 
fördel. Den klagande förlorar om villkoren för byggnation beträffande avstånd, 
bullerpåverkan med mera anses uppfyllda. Domstolen i Toulouse har resonerat 
tvärtom och prövat den klagandes trovärdighet och trott familjen Fockaert på orden 
när de hävdat att deras lidande orsakats av vindkraft. 

Svensk Vindenergi har envist hänvisat till att det saknas hälsoundesökningar för att 
kunna bedöma om vindkraft kan påverka männskors hälsa och välbefinnande. En 
fransk domstol har nu visat att enskilda människor själva anses kapabla att bedöma 
sin hälsa. Domen öppnar för en flod av krav på skadestånd från andra närboende till 
vindkraft. Det räcker med en polisanmälan. 
      
Nyheten om domen publiceras nu i fransk press över hela landet och på Face book 
av Fédération Environnement Durable (FED).  Artiklar om domen kan läsas i Le 
Figaro 2021-11-07, France Bleu 2021-11-03 och The Guardian (https://
www.theguardian.com/world/2021/nov/08/french-couple-wins-legal-fight-wind-turbine-
syndrome-windfarm-health) 

Färingtofta Norra, ideell förening      Föreningen Svenskt Landskapsskydd   

Bengt Halén, ordförande      Martin Degerman, ordförande 
Einar Fjellman       Henrik Wachtmeister 
Klas Lundius 
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