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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare för alla paragrafer utom paragraf 

8. 

Hans Olsson (S) utses till protokolljusterare för paragraf 8. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns efter följande ändringar: 

Ett ledamotsinitiativ från socialdemokraterna läggs till föredragningslistan som 

ärende 15. 

Delegationsbeslut 2021 ändras till ärende 16. 

Meddelanden ändras till ärende 17. 

__________  
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Paragraf 3  

Information 

Beskrivning av ärendet 

Information från förvaltningen 

Förvaltningschef Gunilla Fröman informerade om läget för förvaltningen i tider med 

pandemi. Läget är stabilt men ansträngt.  

Vatten- och avloppsavdelningen 

Karin Ols och Danielle Littlewood informerade om ett kommande beslutsärende 

angående en förändrad kalkyl för nya avloppsreningsverket. 

Fastighetsavdelningen 

Katarina Härner informerade om Pepparrotsbadet och att upphandlingen för nya 

gymnasiet är klart.  

Park- och gatuavdelningen 

Oscar Forss gav en statusrapport för parkeringsregleringen som träder i kraft i maj 

2021 och informerade om turerna kring byggloven för cykelparkeringar med tak. 

Information från ordförande 

Tomas Rådkvist informerade om kommunens analysdag där varje förvaltning fick 

möjlighet att lyfta det mest angelägna inför kommande budgetarbete. Han 

informerade från ett gemensamt arbetsutskott med miljö- och byggnadsnämnden 

och från ett grupparbete om Paushuset. 

Information från Plex 

Anders Wikman informerade om turerna kring markköp för en förskola i Skolsta 

och om ett nytt polishus som ska byggas i Myranområdet. Han informerade också 

om att ett nytt bostadsförsörjningsprogram kommer att tas fram under 2021. 

__________  
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Paragraf 4  

Information - Livsmedelsupphandlingen 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet stryks från föredragningslistan på grund av tidsbrist.  

__________  
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Paragraf 5 Ärendenummer TF2019/831 

Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,2 

miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet. 

2. Ombudgetera investeringsmedel från 2020 till 2021 i enlighet med tidigare 

beslut och överenskommelser samt kvarstående arbeten: 

 Fastighet, planerat underhåll: 44 miljoner kronor 

 Gata: 23,2 miljoner kronor 

 Park: 1,4 miljoner kronor 

Tekniska nämnden för egen del 

1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2020 läggs till 

handlingarna. 

2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2020 läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har följt upp nämndplanens målsättningar och förvaltningens 

kvalitetsindikatorer med prognostiserat resultat och redovisat detta för tekniska 

nämnden i maj och september 2020. Nu redovisas en slutlig uppföljning i februari 

2021.  

Verksamhetsuppföljningen för tertial 3 redovisas i den bifogade rapporten, bilaga 1. 

Underlaget för tertial 3 används även i årsredovisningen. Förvaltningen redovisar 

även ekonomiskt årsbokslut 2020, bilaga 2-3. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Verksamhetsuppföljning 

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkande omvärldsfaktorer 

och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. För denna 

uppföljning använder vi oss både av faktiskt utfall och prognoser då utfallet för 

några av våra mål inte är tillgängliga förrän i februari.  

2020 har varit ett mycket speciellt år med en världsomfattande pandemi som 

påverkat både oss som organisation och hela samhället. Trots störningar kopplat 

till pandemin har vi under 2020 lyckats med att uppfylla de flesta av nämndens 



 Protokoll  9 (37) 

Sammanträdesdatum  

2021-02-17  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

prioriteringar. Vi har förseningar i arbetet med årets stadskärna 2025 samt 

projektet för utveckling av Joar. 

Ekonomisk uppföljning 

Årsbokslutet redovisas i mer detalj i de bifogade bilagorna.  

Förvaltningen som helhet uppvisade ett överskott mot budget på 11,0 miljoner 

kronor. Detta efter ej budgeterade fastighetskostnader utanför 

internhyressättningen, exempelvis nedskrivningen av F-huset vid Westerlundska 

gymnasiet.  

I den skattefinansierade löpande verksamheten var det ett överskott på 21,3 

miljoner kronor. Den ovanligt milda vintern bidrog till lägre kostnader för 

vinterväghållning och energikostnader inom fastighet. Därutöver har pandemin 

sammantaget medfört lägre kostnader. Det beror på att inom vissa verksamheter, 

exempelvis färdtjänst, sjönk efterfrågan och därmed kostnaderna kraftigt. 

Måltidsservice påverkades påtagligt negativt på intäktssidan av pandemin, men har 

med ett mycket aktivt åtgärdsarbete hållit tillbaka underskottet. Andra poster som 

uppvisat lägre kostnad än budget är löner, på grund av vakanser och 

föräldraledigheter, samt utredningar och förstudier. Verksamhetskostnader inom 

fastighet har också fallit ut lägre än väntat. Där ser planerat underhåll och 

regelbunden rondering ut att medföra minskade behov av akuta 

underhållsåtgärder. 

Vatten- och avloppsverksamhetens avsättning till fondering för framtida bygge av 

avloppsreningsverk var större än budgeterat. 

Investeringar 

En sammanställning över samtliga investeringar och uppföljning mot budget 

återfinns i de bifogade bilagorna. I enlighet med Regler för investeringar 

(KS2017/594) redovisas där avvikelser som överstiger 2 miljoner kronor mot 

budget. 

Planerat fastighetsunderhåll understiger budget för året, bland annat beroende på 

att budgeterat underhåll inte fullt ut har används på fastigheter vars framtid 

inväntar beslut. 

Den sammantagna prognosen för nyinvesteringar inom fastighet, sett över hela 

projektgenomförandet, uppvisar en avvikelse på 59 miljoner kronor på en 

total  projektbudget om 1 432 miljoner kronor.  
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Ombudgetering 

Överskjutande budgetmedel för investeringar ombudgeteras över deras 

återstående genomförandetid. Detta säkerställs i den centrala budgetberedningen. 

Bilaga 1: Rapport Verksamhetsuppföljning TN T3 

Bilaga 2: Årsredovisning 2020 

Bilaga 3: Investeringar 2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,2 

miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet. 

2. Ombudgetera investeringsmedel till 2021 enligt: 

 Fastighet, planerat underhåll: 15,2 miljoner kronor 

 Gata: 12,4 miljoner kronor 

 Park: 1,4 miljoner kronor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2020 läggs till 

handlingarna. 

2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2020 läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,2 

miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet. 

2. Ombudgetera investeringsmedel till 2021 enligt: 

 Fastighet, planerat underhåll: 15,2 miljoner kronor 

 Gata: 12,4 miljoner kronor 

 Park: 1,4 miljoner kronor 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2020 läggs till 

handlingarna. 

2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2020 läggs till handlingarna. 

Yrkanden 

Marie Ekberg (S) yrkar på ett förtydligande i beslutspunkt 2 till kommunfullmäktige 

där det framgår att ombudgeteringen sker från 2020 till 2021. 
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Tomas Rådkvist (MP) yrkar på följande ändring i beslutspunkt 2 till 

kommunfullmäktige som tar med Marie Ekbergs yrkande om förtydligande: 

2. Ombudgetera investeringsmedel från 2020 till 2021 i enlighet med tidigare beslut 

och överenskommelser samt kvarstående arbeten: 

 Fastighet, planerat underhåll: 44 miljoner kronor 

 Gata: 23,2 miljoner kronor 

 Park: 1,4 miljoner kronor 

Beslutsgång 

Ordförande ajounerade mötet för överläggning och lunch mellan beredning och 

beslut, klockan 12.25 till 13.00. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag i alla punkter 

utom i punkt 2 till kommunfullmäktige som ändras enligt Tomas Rådkvists yrkande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige  
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Paragraf 6 Ärendenummer TF2021/93 

Dataskyddsombud för tekniska nämnden 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Dataskyddslagen är komplex med många dimensioner och har höga krav på ett 

flertal expertkompetenser. Felaktig hantering av personuppgifter och brott mot 

dataskyddslagen kan medföra höga sanktionsavgifter som drabbar 

kommunmedlemmarna. 

Tekniska nämnden hemställer till kommunstyrelsen att det nytillträdda 

dataskyddsombudet vid behov säkerställs ha tillgång till den expertis som aktuellt 

ärende kräver för att behandla ett ärende på ett rättssäkert sätt. 

Dataskyddsombudet föreslås ha rätt att få dragningsrätt över den kompetens som 

dataskyddsombudet behöver för att lösa sin uppgift med handläggning av aktuellt 

ärende.  

Tekniska nämnden för egen del 

1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för 

tekniska nämnden 

2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för tekniska 

nämnden 

Beskrivning av ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som reglerar organisationers 

personuppgiftshantering. Den ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga 

myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. 

Personuppgiftsansvarig myndighet är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och 

ibland flera nämnder tillsammans. 

Detta ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för tekniska nämnden. 

Då nämndens tidigare dataskyddsombud lämnat sin tjänst i kommunen behöver ett 

nytt ombud utses.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den 

personliga integriteten. Sedan 25 maj 2018 är det dataskyddsförordningen som 

styr detta område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar 

om personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård. 

Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över 

behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd 

i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett 

dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud. 

Lagstiftningen ställer krav på särskild kompetens hos ombudet, som ska bestå av 

bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet. 

Den person som kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse 

som dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga 

nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på 

ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna 

samordnas av kommunledningsförvaltningen. 

Ombudet ska ha särskild kunskap om dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till 

verksamheterna. Ombudet ska också vara den som övervakar särskilda 

konsekvensbedömningar (fördjupade riskanalyser utifrån ett 

personuppgiftsperspektiv) och incidentrapportering om det händer något med 

personuppgifter i verksamheten, till exempel en obehörig åtkomst eller en förlust.  

Dataskyddsombudet ska vara avskilt från att fatta beslut, leda dataskyddsarbetet 

och ge rena instruktioner till organisationen. Dataskyddsombudet ska vidare själv 

lägga upp sitt arbete och får inte styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska 

enligt dataskyddsförordningen tillförsäkras tillräcklig tid och tillräckliga resurser 

samt möjlighet att direkt adressera den personuppgiftsansvarigas högsta 

beslutsnivå med frågor och inte minst med rapporter om eventuella regelbrott. För 

det fall den personuppgiftsansvarige inte vidtar de åtgärder som 

dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är ombudet skyldigt att 

rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet ska kunna kontaktas 

av registrerade (de personer som personuppgifterna tillhör) för frågor om 

verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. Därför ska 

ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under 

tystnadsplikt. 
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Det är obligatoriskt enligt lag för verksamheterna att samråda med 

dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system 

ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras 

tidigt i processen, redan i uppstartsskedet. 

Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig 

om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga 

frågeställningar. 

Föreslagen som dataskyddsombud är Maria Nilsson som är anställd på 

kommunledningsförvaltningen där hon arbetar som informationssäkerhetsstrateg.  

Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande dataskyddsombud 

Julia Björkenö. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för 

tekniska nämnden 

2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för tekniska 

nämnden 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

1. Maria Nilsson vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för 

tekniska nämnden 

2. Julia Björkenö entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för tekniska 

nämnden 

Yrkanden 

Rickard Daxner (SD) lämnar ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsen om 

kompetensstöd till dataskyddsombudet: 

Dataskyddslagen är komplex med många dimensioner och har höga krav på ett 

flertal expertkompetenser. Felaktig hantering av personuppgifter och brott mot 

dataskyddslagen kan medföra höga sanktionsavgifter som drabbar 

kommunmedlemmarna. 

Jag yrkar på att tekniska nämnden hemställer till kommunstyrelsen att det 

nytillträdda dataskyddsombudet vid behov säkerställs ha tillgång till den expertis 

som aktuellt ärende kräver för att behandla ett ärende på ett rättssäkert sätt. 

Dataskyddsombudet föreslås ha rätt att få dragningsrätt över den kompetens som 
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dataskyddsombudet behöver för att lösa sin uppgift med handläggning av aktuellt 

ärende.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg till 

kommunstyrelsen enligt Rickard Daxners yrkande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Maria Nilsson, kommunledningsförvaltningen 

Magnus Wennerström, kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 7 Ärendenummer TF2020/899 

Svar på remiss om Vattenplan för Enköpings kommun 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

 Tekniska nämnden antar förvaltningens remissvar på Vattenplan för Enköpings 

kommun som sitt eget efter att meningen på första sidan under rubriken "Urval och 

prioriteringar av åtgärder" i bilaga 1 tas bort: 

"Det skulle till exempel kunna handla om att utvidga miljöavdelningens 

ansvarsområde till att även omfatta viss del av rådgivning gentemot lantbrukare." 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en vattenplan för Enköpings kommun. 

Vattenplanen ska bidra till att nå god ekologisk status i våra vattenmiljöer. 

Innan vattenplanen beslutas i kommunfullmäktige under våren 2021 så har 

kommunens berörda nämnder, bolag och natur- och friluftsrådet möjlighet att 

lämna sina synpunkter på planen utifrån sin verksamhet, bilaga 2. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att planen behöver tydliggöra och prioritera 

ambitionerna. Dessutom finns ett behov av en aktiv vattenförvaltning som tar 

ansvar för vattenfrågor utanför de vattenfrågor som rör det kommunala VA-

kollektivet och det som ligger under park- och gatuavdelningens ansvar. 

Förvaltningen har lämnat synpunkter på de aktiviteter där tekniska nämnden har 

pekats ut som ansvarig i bilaga 1. 

Bilaga 1: Tekniska nämndens svar på remiss för Vattenplan för Enköpings 

kommun. 

Bilaga 2: Remissversion av Vattenplan för Enköpings kommun, KS2018/275. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden antar förvaltningens remissvar på Vattenplan för Enköpings 

kommun som sitt eget. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Yrkanden 

Anders Wikman (NE) yrkar på att meningen på första sidan under rubriken "Urval 

och prioriteringar av åtgärder" i bilaga 1 tas bort: 

"Det skulle till exempel kunna handla om att utvidga miljöavdelningens 

ansvarsområde till att även omfatta viss del av rådgivning gentemot lantbrukare." 

Magnus Hellmark (C), Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S) och Hans Lövling (S) 

yrkar bifall till Anders Wikmans förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut efter 

att meningen enligt yrkandet tas bort. 

__________ 

 

Kopia till: 

Plan- och exploateringsutskottet (framtidsdialog@enkoping.se)  
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Paragraf 8 Ärendenummer TF2020/764 

Yttrande till förvaltningsrätten angående ett överklagat 
beslut i tekniska nämnden 

Beslut 

Tekniska nämnden antar förvaltningens yttrande till förvaltningsrätten enligt bilaga 

1 som sitt eget.  

Jäv 

Anders Wikman (NE) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut. 

Rickard Daxner (SD) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut. 

Reservationer 

Hans Olsson (S), Marie Ekberg (S), Hans Lövling (S) och Timo Saukkila (S) 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Vi socialdemokrater vidhåller vår reservation ifrån tekniska nämndens 

sammanträde den 25 november 2020 (paragraf 115) ifråga om förvaltningens 

yttrande på ärendets överklagan. Vi är av inställningen att tilläggsavtalet mellan 

Enköpings kommun och COBAB inte skulle ha godkänts av nämnden. Tekniska 

nämnden borde istället ha konsulterat kommunstyrelse och sedan 

kommunfullmäktige för att be om utökad budgetram alternativt förhandlat 

ytterligare med entreprenören. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade den 25 november 2020 att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att ingå avtal om ekonomisk 

överenskommelse med COBAB gällande Pepparrotsbadet. 

Förvaltningsrätten har fått in ett överklagande för prövning att laglighetspröva om 

tekniska nämndens beslut att ingå avtal strider mot Kommunallagen, bilaga 2. 

Tekniska nämnden har möjlighet att senast 28 februari 2021 lämna ett skriftligt 

svar till Förvaltningsrätten om man går med på eller motsätter sig överklagandet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Tekniska nämnden har inte i något avseende överträtt vare sig kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelsens beslut. Tekniska nämndens beslut paragraf 115 den 25 

november 2020 ryms inom tekniska nämndens investeringsbudget för år 2020. 

Tekniska nämnden har i enlighet med kapitel 13 paragraf 8 punkt 3 i 
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kommunallagen haft rätt att fatta beslutet. Överklagandet ska därför avslås. 

Yttrandet i sin helhet se bilaga 1. 

Bilaga 1: Yttrande till förvaltningsrätten angående beslut i tekniska nämnden. 

Bilaga 2: Uppsala FR 9252-20 Aktbil 5. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar förvaltningens yttrande till förvaltningsrätten enligt bilaga 

1 som sitt eget.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Förvaltningsrätten i Uppsala  
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Paragraf 9 Ärendenummer TF2021/98 

Renovering och anpassning av Kaptensgatan 19 

Beslut 

1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta 

projektering och upphandling av renovering och anpassning av lokaler på 

Kaptensgatan 19, med fastighetsbeteckning Kryddgården 9:4. 

2. Av tekniska nämndens budget avsedd för upplevelsenämndens 

fastighetsinvesteringar budgeteras 5 miljoner kronor för renovering och 

anpassning. 

Beskrivning av ärendet 

Upplevelseförvaltningen har idag en stor del av sin driftorganisation för skötsel av i 

huvudsak idrottsanläggningar placerad på Enavallen. I dialog med 

samhällsbyggnadsförvaltningen har det konstaterats att denna plats blir mer och 

mer olämplig för upplevelseförvaltningens driftanläggning. I området har det 

uppförts en ny skola med större kapacitet och en ny sporthall, detta kombinerat 

med många barn, ungdomar och vuxna som är på platsen för att bedriva 

idrottsverksamhet gör att tunga fordon och maskiner gör sig mer och mer 

olämpliga på denna plats. 

Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsstrateg har 

upplevelseförvaltningen kommit fram till att denna verksamhet bör flytta och 

Kaptensgatan 19 har utretts som ett alternativ. För att frigöra yta för framtida 

utveckling av Enavallens idrottsområde och för att öka säkerheten på Enavallen 

har denna utredning visat att Kaptensgatan 19 är ett lämpligt alternativ. 

Driftbudget 

Upplevelsenämndens ansvar är att fatta beslut om finansiering av ökad 

driftskostnad. Ny driftkostnad för upplevelsenämnden är beräknad till 711 000 

kr/år, fördelade enligt följande: 

Grundhyra (tom byggnad i lokalbank)  185 000 kr/år 

Prel. beräknad hyra för renovering och anpassning 343 750 kr/år 

Inventarier UPN     17 250 kr/år 

Städ och leasing av utrustning  165 000 kr/år 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har samarbetat med upplevelseförvaltningen och 

fastighetsstrateg i en utredning om att renovera och anpassa lokaler på 

Kaptensgatan 19 för en möjlig flytt av upplevelseförvaltningens driftorganisation på 

Enavallen och står bakom det beslutet. Samhällsbyggnadsförvaltningen stöder 

också argumentet att tunga fordon och maskiner bör flyttas från Enavallen.  

Ekonomi 

Investeringsutgift för renovering och anpassning för upplevelseförvaltningens 

driftorganisation är kalkylerad till 5 miljoner kronor.  

Tidplan 

Renovering och anpassning av lokaler på Kaptensgatan 19 planeras vara klara för 

inflytt under kvartal 1 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta 

projektering och upphandling av renovering och anpassning av lokaler på 

Kaptensgatan 19, med fastighetsbeteckning Kryddgården 9:4. 

2. Projektering och upphandling startar under förutsättning att 

upplevelsenämnden tar beslut om förändrad driftkostnad. 

3. Av tekniska nämndens budget avsedd för upplevelsenämndens 

fastighetsinvesteringar budgeteras 5 miljoner kronor för renovering och 

anpassning. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta 

projektering och upphandling av renovering och anpassning av lokaler på 

Kaptensgatan 19, med fastighetsbeteckning Kryddgården 9:4. 

2. Projektering och upphandling startar under förutsättning att 

upplevelsenämnden tar beslut om förändrad driftkostnad. 

3. Av tekniska nämndens budget avsedd för upplevelsenämndens 

fastighetsinvesteringar budgeteras 5 miljoner kronor för renovering och 

anpassning. 

Yrkanden 

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förslaget och att beslutspunkt 2 tas bort 

eftersom upplevelsenämnden har tagit beslut om förändrad driftskostnad. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Anders Wikmans yrkande om att ta 

bort beslutspunkt 2 samt i övrigt enligt förvaltningens förslag. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Upplevelsenämnden  
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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. 
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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  
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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: 
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"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  
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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 
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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 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 15 Ärendenummer TF2021/187 

Ledamotsinitiativ - Inventera fastighetsägares skötsel 
av växtlighet och snöröjning utanför sin fastighet. 

Beslut 

Ledamotsinitiativet lämnas till förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Många gator och gång- och cykelvägar underhålls/sköts inte där de gränsar mot 

villatomter. Häckar och träd växer långt utanför den egna tomtgränsen. Bilar 

parkeras på trottoarer så gående måste gå på gatan. Trottoarer snöröjs inte, även 

detta gör framkomligheten svår med risker för gångtrafikanter. 

Tillsyn och påpekanden är inte tillfredsställande, miljön förfulas och blir inte 

tillgänglig som avses enligt både centrala lagar och lokala föreskrifter. Många 

tomtägare sköter detta exemplariskt medans andra tillåter både oklippt och 

oskottat. 

S-gruppen i nämnden yrkar att förvaltningen inventerar problemet och lämnar 

förslag på åtgärder 

Hans Olsson 

Hans Lövling 

Marie Ekberg 

Timo Saukkila 

__________  
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Paragraf 16 Ärendenummer TF2021/149 

Delegationsbeslut 2021 

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. 

__________ 


