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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 
Anmälningsärende är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
av Enköpings kommun och som bör komma kommunfullmäktige till dels för 
kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom:  

- Svar på medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i offentlig miljö, 
Upplevelsenämnden, 2021-11-16, § 91. 
 

- Svar på medborgarförslag – Farthinder/mer poliskontroller Boglösavägen, 
Tekniska nämnden, 2021-11-17, § 125. 
 

- Svar på medborgarförslag – Bygg en lekplats och bollplan i Bredsand NU, 
Kommunstyrelsen, 2021-11-23, § 214. 
 

- Svar på medborgarförslag – Gång/cykelbro över Hagahåle, 
Kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 10. 
 

- Svar på medborgarförslag – Iordningsställande av gamla banvallen mellan 
Enköping och Uppsala så att de kan fungera som cykelväg, 
Kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 9. 
 

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet och i Hummelsta, 
Upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 15. 
 

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet 1, 
Upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 13. 
 



  2 (2) 

  

 

  

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet 2, 
Upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 14. 
 

- Svar på medborgarförslag – Utegym vid Pepparotsbadet 4, 
Upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 16. 
 

- Svar på medborgarförslag – Belysning hundrastgården, Tekniska 
nämnden, 2022-02-16, § 13. 
 

- Svar på medborgarförslag – Anlägg ett nytt torg vid Gustav Adolfs Plan 
som komplement till Stora Torget, Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 14. 
 

- Svar på medborgarförslag, Belysning Bredsandsvägen/Farleden, Tekniska 
nämnden, 2022-02-16, § 15. 
  

- Svar på medborgarförslag – Gång- och cykelvägsbelsyning till Fagerudd, 
Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 16.  
 

- Svar på medborgarförslag – Cykel- och gångväg från Haga slott till 
busshållplats v55, Tekniska nämnden, 2022-02-16, § 17.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-04 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-11-16, § 91 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-11-17, § 125 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-11-23, § 124 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 10 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 9 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 15 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 13 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 14 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2022-02-15, § 16 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 13 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 14 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 15 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 16 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 17 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-16  

 

Upplevelsenämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 91 Ärendenummer UPN2020/235 

Medborgarförslag - Bilder av det gamla Enköping i 
offentlig miljö 

Beslut 
Upplevelsenämnden beslutar att förslaget tas om hand inom ramen för arbetet 
med årets stadskärna senast 2025 med tillhörande handlingsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till Enköpings kommun. Förslaget 
gäller uppsättandet av bilder från tiden före 1960- och 1970 talets rivningar för 
att därigenom presentera Enköping för besökare och invånare. Förslagsställaren 
anför exemplet Uddevalla där stadens elskåp har använts för ändamålet. I 
fallet Uddevalla har elskåpets placering avgjort motivvalet – ett elskåp på en viss 
plats visar en bild av just den platsens eller gatans tidigare gestaltning, 
bebyggelse och så vidare. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det finns utrymme 
för mer bildmässig gestaltning i det offentliga rummet. Enköpings museum kan 
bidra med bildmaterial ur sin fotografisamling. Det finns annars anledning att 
bredda urvalet av bilder, exempelvis genom att uppdra åt konstnärer att producera 
bilder för platserna. Förvaltningen noterar också att kommunen inte har ensam 
bestämmanderätt över stadens miljö. De i förslaget omnämnda elskåpen sköts 
exempelvis av privata aktörer. Detta, liksom kostnader för skötsel av bildmaterialet, 
bör tas under övervägande i den fortsatta handledningen i ärendet. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att förslaget tas om hand inom ramen för arbetet 
med årets stadskärna senast 2025 med tillhörande handlingsplan. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden beslutar att förslaget tas om hand inom ramen för arbetet 
med årets stadskärna senast 2025 med tillhörande handlingsplan. 

__________ 
 
Kopia till: 



Protokollsutdrag  2 (2) 
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Upplevelsenämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 125 Ärendenummer TF2021/397 

Svar på medborgarförslag - Farthinder/mer 
poliskontroller Boglösavägen 

Beslut 
Medborgarförslaget om farthinder och mer poliskontroller på Boglösavägen i Grillby 
besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för 
vägen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i mars 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att införa 
farthinder på Boglösavägen i Grillby då förslagsställaren tycker att trafiken går för 
fort förbi förskolan där det är 30 kilometer i timmen som gäller.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Boglösavägen i Grillby ansvarar Trafikverket för. Enköpings kommun kommer att 
framföra förslaget till Trafikverket och polisen vid nästa gemensamma 
samordningsmöte. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/204. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om farthinder och mer poliskontroller på Boglösavägen i Grillby 
besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för 
vägen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om farthinder och mer poliskontroller på Boglösavägen i Grillby 
besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för 
vägen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
Trafikverket
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Sammanträdesdatum  
2021-11-23  

 

Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 214 Ärendenummer KS2020/722 

Svar på medborgarförslag - Bygg en lekplats och 
bollplan i Bredsand NU 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.  
 
2. Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att informera kommunstyrelsen om 
vilka åtgärder kommunen kan vidta för att exploatörer ska uppfylla åtaganden 
enligt ingångna exploateringsavtal med kommunen. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget daterat 24 oktober 2020 föreslås att anlägga lekpark och 
konstgräsplan/basketplan i Bredsand. Två liknande medborgarförslag har inkommit 
och besvarats, KS2020/306 och KS 2020/609.  
 
Bredsand har byggts ut av en privat exploatör och markägare (Bredsands 
Framtidsboende AB). Detaljplanen för området gjordes i överenskommelse med 
exploatören om att denne skulle bygga ut gator, grönytor och gemensamma 
anläggningar som lekplats inom området för att sedan överlåta dem till en 
samfällighet bestående av de boende i området. 
 
I exploateringsavtalet står det att det är exploatören som skall ansöka om att det 
bildas en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Först när 
samfällighetsförening är bildad övergår drift och underhåll från exploatören till 
samfällighetsföreningen. 
 
I detaljplanen finns lek-yta utlagt på kvartersmark men det är upp till Bredsands 
Framtidsboende AB att anlägga lekplatsen. Det finns ingen allmän platsmark i 
detaljplanen utan planbestämmelsen är kvartersmark vilket innebär att kommunen 
inte ska anlägga lekplats i Bredsandsskogen, det ska exploatören göra enligt de 
förutsättningar som överenskommits vid planläggningen. Om kommunen skall 
anlägga en lekpark behöver en ändring av detaljplan göras så att kvartersmark 
omvandlas till allmän plats. 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på följande tillägg: att kommunledningsförvaltningen får 
i uppdrag att informera kommunstyrelsen om vilka åtgärder kommunen kan vidta 
för att exploatörer ska uppfylla åtaganden enligt ingångna exploateringsavtal med 
kommunen. 
 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens PLEX-utskotts förslag till 
beslut.  
 
Matz Keijser (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande 
 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågor om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med Anders 
Wikmans (NE) tillägg och finner att så sker.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag PLEX 2021-11-11 § 86 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-13 
Medborgarförslaget, daterat 2020-10-24 

__________ 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren 
Plan och exploateringsavdelningen
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Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 10 Ärendenummer KS2020/825 

Svar på medborgarförslag - Gång/cykelbro över 
Hagahåle  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående möjligheten att binda ihop Haga med Bredsand 
med en gång- och cykelbro har inkommit till kommunen 6 december 
2020. Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det i dagsläget inte är 
samhällsekonomiskt motiverat att anlägga en gång- och cykelbro mellan Haga och 
Bredsand.  

I tidigare fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort (2009) fanns en ny 
vägförbindelse utpekad mellan Haga och Bredsand över Mälaren. Då utvecklingen 
i Haga begränsades, av den unika kulturmiljön som är skyddad genom riksintresse, 
och utbyggnaden inte blivit i närheten av vad som först var planerat ansågs inte en 
sådan lösning vara ekonomiskt motiverad. Det finns inte någon motsvarande 
förbindelse utpekad i den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Enköpings 
stad (2018).  
 
Att bygga en bro över vatten är tekniskt komplicerat och kräver både omfattande 
utredningar och tillstånd. Kommunen är inte heller någon stor markägare i 
områdena vilket komplicerar ytterligare. Det finns inte heller planstöd för en sådan 
åtgärd i dagsläget. 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) yrkar att medborgarförslaget avslås med följande motivering:  

Utifrån den tjänsteskrivelse som angetts som svar till medborgarförslaget - 
gång/cykelbro över Hagahåle. Yrkar jag att medborgarförslaget avslås. Detta på 
grund av att det är det som svaret avser. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt PLEX-utskottets förslag 
eller enligt Linda Johanssons (S) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Linda Johanssons (S) yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskottet, 2021-12-09, § 95 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-17 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, DATUM, § XX 
Medborgarförslaget, 2020-12-04 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren 
Plan och exploateringsavdelningen
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Kommunstyrelsen 
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2020/525 

Svar på medborgarförslag - Iordningställande av gamla 
banvallen mellan Enköping och Uppsala så att den kan 
fungera som cykelväg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående möjligheten att iordningsställa den gamla banvallen 
mellan Enköping och Uppsala till cykelväg har inkommit till kommunen 10 juli 
2020. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att 
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  
 
Förslagsskrivaren skriver att den gamla banvallen skulle kunna fungera som 
utflyktsmål för motionärer och barnfamiljer som skulle kunna cykla på en bilfri 
cykelväg.  
 
Svaret på medborgarförslaget har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen 
och stämts av med Uppsala kommun och Region Uppsala.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett iordningsställande av den 
gamla banvallen skulle vara mycket komplext. Banvallen i sig är inte intakt, stora 
partier är överbyggda med fastigheter och det finns många privata fastighetsägare 
längs med sträckan. Även markförhållandena varierar längs med sträckan.  

Frågan om att iordningsställa banvallen har varit uppe för diskussionen vid flertalet 
tillfällen och delsträckor inom Örsundsbro tätort används idag som gång- och 
cykelvägar.  

Trafikverket genomför, på uppdrag av region Uppsala, en åtgärdsvalsstudie 
(förstudie) för sträckan Litslena-(Alstabadet)-Örsundsbro där bland annat 
möjligheten att cykla längs med sträckan, till Alstabadet och genom 
Örsundsbro  ingår. Inom ramen för pågående detaljplan för del av Rymningen 8:6 
m.fl. har kommunen förvärvat fastigheten Fröslunda s:1 (gamla banvallen) för att 
på sikt kunna möjliggöra en gång- och cykelväg i orten. 

För resterande sträckor mellan Enköping och Uppsala (Enköping-Litslena och 
Örsundsbro-Kvarnbolund) pågår ett planeringsarbete för att bygga om riksväg 55 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

till mötesfri väg. I det arbetet ingår även utbyggnaden av separata gång- och 
cykelvägar längs med sträckan. Vägplanerna beräknas fastställas under 
sommaren 2022 och produktion är planerad till åren 2023-2026.  

När samtliga sträckor är utbyggda kommer det vara möjligt att cykla mellan 
Enköping och Uppsala. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, PLEX-utskott, 2021-12-09, § 94 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-17 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2020 
Medborgarförslaget, daterat 2020-07-10 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom  
Förslagsställaren 
Plan- och exploateringsavdelningen
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Paragraf 15 Ärendenummer UPN2021/219 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet och i 
Hummelsta 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 augusti inkom ett medborgarförslag om att låta det tillfälliga utegym som 
stod vid Pepparrotsbadet under sommaren 2021 bli permanent. Förslagsställaren 
vill även att ett liknande gym köps in till Hummelsta. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat.  

Upplevelseförvaltningen har under 2021 påbörjat en byggserie av utegym i trä i 
kransorterna. Två sådana gym är planerade att byggas under 2022, varav ett i 
Hummelsta. 

I sex veckor under sommaren 2021 stod ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. Ett gym av detta 
slag kostar mer än de utegym i trä som byggs i kransorterna. 

Barnrättsperspektivet 
Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. I den fortsatta planeringen av 
Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn ska trivas i området. 

Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög kvalitet och 
tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt vision Korsängen ska vara 
en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym av mer avancerat 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-15  
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slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 där tanken är att detta 
ska placeras på Korsängsfältet. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Paragraf 13 Ärendenummer UPN2021/217 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 1 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Pepparrotsbadet som besvarat. 
Upplevelsenämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Å-promenaden. 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 augusti inkom ett medborgarförslag om att köpa in ett permanent utegym 
av samma art som det tillfälliga utegym som stod utanför Pepparrotsbadet under 
sommaren 2021. Förslagsställaren lyfter fördelen med att gymmets ställbara vikter 
och förespråkar också att ett liknande gym köps in till Å-promenaden. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat. 
Upplevelseförvaltningen har under 2021 påbörjat en byggserie av utegym i trä i 
kransorterna. Flera gym är planerade att byggas under 2022. 
Under sex veckor sommaren 2021 stod även ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. Ett gym av detta 
slag kostar betydligt mer än exempelvis de utegym i trä som byggs i kransorterna. 
Barnrättsperspektivet 
Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt så tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. 

I den fortsatta planeringen av Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn 
ska trivas i området. Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög 
kvalitét och tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt vision 
Korsängen ska vara en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym 
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av mer avancerat slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 där 
tanken är att detta ska placeras på Korsängsfältet. 

Gällande Å-promenaden finns det idag ingen plan för ett liknande gym. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Pepparrotsbadet som besvarat. 
Upplevelsenämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Å-promenaden. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Pepparrotsbadet som besvarat. 
Upplevelsenämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser ett utegym 
vid Å-promenaden. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Paragraf 14 Ärendenummer UPN2021/218 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 2 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 augusti inkom ett medborgarförslag om att bygga ett permanent utegym av 
samma eller liknande sort som det tillfälliga utegym som stod vid Pepparrotsbadet 
under sommaren 2021. Förslagsställaren menar att hen och många andra var 
nöjda med gymmets utformning och placering. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat. 
Under sex veckor sommaren 2021 stod även ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. 
Barnrättsperspektivet 
 Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. I den fortsatta planeringen av 
Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn ska trivas i området. 
Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög kvalitet och 
tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt vision Korsängen ska vara 
en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym av mer avancerat 
slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 och tanken är att detta 
ska placeras på Korsängsfältet. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
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Paragraf 16 Ärendenummer UPN2021/220 

Medborgarförslag - Utegym vid Pepparrotsbadet 4 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 11 augusti inkom ett medborgarförslag om att återuppföra det tillfälliga utegym 
som stod utanför pepparrotsbadet under sommaren 2021. Förslagsställaren anser 
att gymmets maskiner höll en bra klass och var användarvänliga. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Träning och motion är viktigt för folkhälsan och under pandemin har intresset för att 
träna utomhus ökat.  

Under sex veckor sommaren 2021 stod ett tillfälligt utegym utanför 
Pepparrotsbadet. Gymmets ställbara vikter underlättar för motionärer att anpassa 
träningen efter sina egna behov eftersom vikterna kan justeras. 

Barnrättsperspektivet 
Enligt barnkonventionen klassas alla under 18 år som barn, och samtliga beslut 
som berör barn ska ta hänsyn till barnets bästa. Utegym vänder sig framförallt till 
ungdomar, då det kan vara farligt för mindre barn att använda redskapen. Enligt en 
användarstudie som genomfördes då pop up-gymmet stod uppställt tillhörde de 
flesta besökarna åldersgruppen 15-19 år eller 45-54 år. Samtliga användare var 
positivt inställda till gymmet. Ett beslut att bygga ett utegym av liknande sort som 
pop up-gymmet bedöms vara enligt barnets bästa. I den fortsatta planeringen av 
Vision Korsängen är det viktigt att även yngre barn ska trivas i området. 

Upplevelseförvaltningens bedömning är att ett utegym av hög kvalitet och 
tillgänglighet ger ett mervärde till Korsängen, som enligt Vision Korsängen ska vara 
en knutpunkt för Enköpings motionärer och idrottare. Ett gym av mer avancerat 
slag finns därför redan i förvaltningens planering för 2022 och tanken är att detta 
ska placeras på Korsängsfältet.  

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Paragraf 13 Ärendenummer TF2021/224 

Svar på medborgarförslag - Belysning hundrastgården 

Beslut 
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om belysning i hundrastgården på 
Magasinsgatan samt att kostnader för åtgärd att koppla in belysningen till 
kommunens nät och löpande driftskostnad hanteras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom den 16 november 2020 där medborgaren önskar att 
kommunen åtgärdar två lyktstolpar som finns inne på hundrastgårdens område.  

Enköpings kommun arrenderar ut mark till föreningen Enköpings hundpark på del 
av fastigheten Kryddgården 15:2. Hundrastgården ska, i enlighet med 
arrendeavtalet, vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Nuvarande arrendeavtal 
tecknades 2017 och löper på tillsvidare. Föreningen betalar ingen avgift för att 
nyttja marken. De två lyktstolpar som förslagsställaren önskar få åtgärdat ligger 
inne på föreningens område och är inte inkopplade till kommunens 
nät/gatubelysning. Att åtgärda belysningen och koppla in till kommunens nät 
uppgår till en kostnad på ungefär 26 000 kronor. 

I arrendeavtalet står det att området upplåtes i det skick det befinner sig i på 
tillträdesdagen. Därför är det föreningen som ansvarar för områdets skick och 
skötsel. 

Tekniska nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen på mötet den 15:e 
december 2021: 

”Tekniska nämnden återremitterar medborgarförslaget om belysning i 
hundrastgården på Magasinsgatan till förvaltningen för att utreda kostnad för att 
återställa belysningens funktion i hundrastgården samt beräkna driftkostnaden i 
syfte att kommunen ska stå för kostnaden framåt.” 

Förvaltningen har sett över kostnaderna för att införa belysning i hundrastgården. 
Kostnaden för att återställa belysningen är som tidigare angivet 26 000 kronor. Den 
årliga driftskostnaden uppskattas till knappt 4 000 kronor.   
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att arrendeavtalet mellan föreningen Enköpings 
hundpark och kommunen tydligt visar att det är föreningens ansvar att åtgärda och 
bekosta belysningen i hundrastgården. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/777. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om belysning i hundrastgården på 
Magasinsgatan. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tomas Rådkvist (MP) och Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till medborgarförslaget 
om belysning i hundrastgården på Magasinsgatan. Anders Wikman (NE) lämnar 
avvikande mening. 

Yrkanden 
Magnus Hellmark (C) yrkar att tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om 
belysning i hundrastgården på Magasinsgatan, samt att kostnader för åtgärd att 
koppla in belysningen till kommunens nät och löpande driftskostnad hanteras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. 

Tomas Rådkvist (MP) och Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till Magnus Hellmarks 
förslag. 

Hans Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut om att avslå 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Han frågar nämnden om de vill 
avslå medborgarförslaget enligt Hans Olssons yrkande eller bifalla 
medborgarförslaget enligt Magnus Hellmarks yrkande. Ordförande finner att 
nämnden bifaller medborgarförslaget enligt Magnus Hellmarks yrkande. 

__________ 
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Förslagsställaren
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Paragraf 14 Ärendenummer TF2021/1003 

Svar på medborgarförslag - Anlägg ett nytt torg vid 
Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen tar med sig förslaget i det 
fortsatta arbetet med utvecklingen av Gustavs Adolfs plan. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i september 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
anlägga ett nytt torg vid Gustav Adolfs plan som komplement till Stora Torget. 
Förslagsställaren menar att Enköping behöver fler torg nu när staden växer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I samband med att Enköping ska få ett nytt busslinjenät kommer kommunen ta ett 
helhetsgrepp om Gustav Adolfs plan. Det innebär att platsen kommer att få ett nytt 
utseende. 

Bussarna kommer fortsätta trafikera Gustavs Adolf plan även med det nya 
busslinjenätet men vi ser ett stort behov av att renovera hela Gustav Adolfs plan 
och göra den till mer attraktiv mötesplats för alla som bor och besöker Enköpings 
kommun. 

Arbetet med att bygga om Gustavs Adolf plan kommer att påbörjas under 2022 och 
beräknas vara färdigt under 2024 när ICA Stjärnköp har flyttat ut från sina lokaler. 

Förvaltningen tar med sig medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av Gustavs Adolfs plan.   

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/458. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen tar med sig förslaget i det 
fortsatta arbetet med utvecklingen av Gustavs Adolfs plan. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 
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Paragraf 15 Ärendenummer TF2021/1029 

Svar på medborgarförslag - Belysning 
Bredsandsvägen/Farleden 

Beslut 
Medborgarförslaget om belysning på Bredsandsvägen besvaras med att 
kommunen planerar att bygga ut belysningen i samband med utbyggnaden av 
infrastrukturen i Storskogen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
bygga ut belysningen på Bredsandsvägen från badhusrondellen till Klubbholmen 
för att öka säkerheten då området växer samband med utbyggnaden av 
Storskogen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Utbyggnaden av belysningen på Bredsandsvägen från badhusrondellen till 
Storskogen finns med i kommunens planer och vi ser en stor samordningsvinst 
både ekonomiskt och tidsmässigt med att genomföra projektet i samband med 
utbyggnaden av infrastrukturen i Storskogen.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/615. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om belysning på Bredsandsvägen besvaras med att 
kommunen planerar att bygga ut belysningen i samband med utbyggnaden av 
infrastrukturen i Storskogen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om belysning på Bredsandsvägen besvaras med att 
kommunen planerar att bygga ut belysningen i samband med utbyggnaden av 
infrastrukturen i Storskogen. 
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Paragraf 16 Ärendenummer TF2021/1030 

Svar på medborgarförslag - Gång- och 
cykelvägsbelysning till Fagerudd 

Beslut 
Medborgarförslaget om belysning på gång- och cykelväg till Fagerudd besvaras 
med att arbetet påbörjas under våren 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
bygga ut belysningen på gång- och cykelvägen till Fagerudd. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Utbyggnad av belysningen på gång- och cykelväg till Fagerudd finns med i 
kommunens planering för 2022. Arbetet planerar att starta under våren. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/616. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om belysning på gång- och cykelväg till Fagerudd besvaras 
med att arbetet påbörjas under våren 2022. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om belysning på gång- och cykelväg till Fagerudd besvaras 
med att arbetet påbörjas under våren 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren
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Paragraf 17 Ärendenummer TF2021/1032 

Svar på medborgarförslag - Cykel- gångväg från Haga 
slott till  busshållplats v55 

Beslut 
Medborgarförslaget om att anlägga en ny cykel- och gångväg till busshållplatsen 
vid väg 55 besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som 
ansvarar för vägen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
anlägga en cykel- och gångväg från Haga slott till busshållplatsen vid väg 55. 
Förslagsställaren anser att rätt förutsättningar motiverar till ett mer hållbart 
resande. Förslagsställaren ser gärna att det finns stöldsäkra cykelställ vid 
busshållplatsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Vägen från Haga slott till busshållplatsen vid väg 55 ansvarar Trafikverket för. 
Förvaltningen vidarebefordrar förslaget till Trafikverket och kommer även att 
framföra förslaget till Trafikverket vid nästa gemensamma samordningsmöte. 

Förvaltningen tar även med sig förslaget om att göra en cykelväg på hela sträckan 
mellan Enköping och Strängnäs till samordningsmötena med 4M städerna. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/635. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att anlägga en ny cykel- och gångväg till busshållplatsen 
vid väg 55 besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som 
ansvarar för vägen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att anlägga en ny cykel- och gångväg till busshållplatsen 
vid väg 55 besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som 
ansvarar för vägen. 

__________ 
 
Kopia till: 
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