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Upplevelsenämnden

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

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

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Anna Habbe
verksamhetschef
Enköpings kommun

Page 1 of 1
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Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Handikappramp vid entré och hiss i trappen i Tingshuset
Motivering
Medborgarförslag från Lagunda hembygdsförening Örsundsbro
Precis som många andra föreningar (runt 15) i Örsundsbro har Lagunda
hembygdsförening sin möteslokal i Lagunda härads gamla Tingshus från 1896. Här
hölls förr ting, men huset har också varit krog, hotell, skjutshåll och bank. I
dag en kommunägd lokal som nyttjas av allmänheten. I husets bottenvåning bedrivs
förskola. Övervåningen nyttjas av bygdens föreningar för olika sammankomster.
Årets utställning i Tingshuset under Mickelsmäss med Nordens enda plymmakare Tim
Mårtenson slog publikrekord. Men många kunde tyvärr inte få uppleva
utställningen på grund av trapporna till entré och övervåning. Kommuner har
skyldighet att se till att kommunala lokaler är tillgängliga för alla människor.
Så Lagunda hembygdsförening föreslår att det installeras:
1 En handikappramp vid entrétrappan samt 2. En hissanordning vid innertrappan.
Det finns i dag många utmärkta, lättmonterade hissanordningar ute på marknaden.
Vi ser fram emot ett Tingshus tillgängligt för alla medborgare.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2617562&frame=1
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Kommunledningsförvaltningen
Maria Westberg
0171-62 51 80
maria.westberg@enkoping.se

Beslut

Ärendenummer

2020-02-17
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Mottagare

Byte av ansvarig nämnd - Medborgarförslag Handikappramp vid entré och hiss i trappen i
Tingshuset
Beslut
1. Medborgarförslag – Handikappramp vid entré och hiss i trappen i
Tingshuset överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020 paragraf 6 att överlämna
medborgarförslaget om handikappramp vid enté och hiss i trappen vid Tingshuset
till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14 februari 2020 meddelat att installation
av handikappramp och hiss till en trapp räknas som verksamhetsanpassning, det
vill säga att hyresgästen beställer av hyresvärden vad den vill ha i fastigheten och
hyresgästen betalar för det. I det här fallet med Tingshuset i Örsundsbro så är det
upplevelsenämnden som är hyresgäst. Det är de som bestämmer om de ska kosta
på en verksamhetsanpassning. Medborgarförslaget bör alltså gå dit istället.
På kommunfullmäktiges vägnar

Rolf Carlsson (S)
Ordförande kommunfullmäktige
Enköpings kommun
Beslutet tas med stöd av punkt 34, tredje stycket i kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för kännedom
Upplevelsenämnden, för åtgärd
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