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Övriga deltagare Gunilla Fröman, förvaltningschef 

Helena Lindgren, nämndsekreterare 

Jesper Bjäärnhielm, koordinator 

Rickard Westlöf, enhetschef fastighet, paragraf 24-27 
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Deltagare via skype 
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Jörgen Wihlner, park- och gatuchef, paragraf 30-36 

Katarina Härner, fastighetschef, paragraf 22, 24-27 
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Paragraf 20  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 21  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 22  

Information 

Beskrivning av ärendet 

Information från förvaltningen 

Gunilla Fröman informerade om läget för förvaltningen med anledning av 

coronaviruset. 

Danielle Littlewood informerade om ledningsarbeten inom vatten och avlopp. 

Katarina Härner informerade om vad som är aktuellt på fastighetsavdelningen, till 

exempel försäljningar och uppsägningar av fastigheter. 

  

Information från ordförande 

Tomas Rådkvist informerade om kontakten med ESS angående 

husbilsparkeringen. 

  

Information från Plex 

Anders Wikman informerade från Plex senaste möte den 5 mars. Då behandlades 

bland annat nya busslinjenätet och flera detaljplanearbeten. 

__________  
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Paragraf 23  

Information - Miljöutbildning för tekniska nämnden 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kristin Berntsson informerade nämnden om den miljöutbildning som alla 

medarbetare i förvaltningen har genomgått. Den utgår från förvaltningens 

miljödiplomering i enlighet med Svensk miljöbas. Hon visade delar 

av förvaltningens miljöledningssystem. 

Förvaltningen har genomfört en lärarledd utbildning i egen regi under hösten 2018 

som är inspelad på film. Filmen är uppdelad i 8 stycken avsnitt och finns tillgänglig 

på vårt intranät och på Youtub. 

Utbildningen finns med i tekniska nämndens årsplan för 2020 och ledamöterna 

uppmanas därför att genomgå samma utbildning. Förvaltningen kommer att skickar 

länkar och instruktion med kursplan till alla i nämnden. 

__________  
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Paragraf 24  

Information - Avvikelse från budget för Örsundsbro 
förskola 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Rickard Westlöf informerade nämnden om att kommunstyrelsen kommer att få en 

skriftlig rapportering om avvikelsen från budget angående nybygget av Örsundsbro 

förskola. 

Prognosen är 76,5 miljoner kronor mot budgeterade 69 miljoner kronor. Rickard 

förklarade orsakerna till det har blivit så. En sammanfattning är att Örsundsbro 

förskola är den första nybyggda förskolan som är en typförskola för flera 

kommande nybyggnationer. De missbedömningar som gjordes initialt i projektet är 

justerat för de efterföljande nybyggnationerna. 

__________  



 Protokoll  9 (38) 

Sammanträdesdatum  

2020-03-25  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 25 Ärendenummer TF2019/1003 

Svar på återremiss angående F-huset på 
Westerlundska gymnasiet 

Beslut 

Tekniska nämnden tackar för rapporteringen av återremissen angående F-huset 

på Westerlundska gymnasiet. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med ett ärende på tekniska nämndens möte den 27 november 2019, 

paragraf 137, om ersättningslokaler till Westerlundska gymnasiet så 

återremitterade nämnden en frågeställning till förvaltningen att svara på, se bilaga 

1. Enligt punkt 3 i beslutet är återremissen formulerad enligt följande:  

Återremiss till samhällsbyggnadsförvaltningen på den del av ärendet som gäller 

inhyrningen av lokaler till fordonsprogrammet och den framtida användningen av F-

huset. F-husets skick, ekonomiska kalkyler för renovering av F-huset och inhyrning 

av andra lokaler för fordonsprogrammet samt de två alternativens konsekvenser 

för kommunens övergripande ekonomi och verksamheter ska förtydligas. 

Eventuella fördelar och nackdelar med en rivning av F-huset vid nybyggnationen 

av en ny gymnasieskola behöver också belysas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningens svar till nämnden: 

Nuläge F-huset 

Driftkostnad: ca 2,81mkr/år 

Utrangeringskostnad: 7,7mkr om byggnaden rivs 2020-12-31 

Rivningskostnad: ca 3,5 miljoner kronor 

 

Vid en eventuell renovering av F-huset 

För de kommande fyra åren beräknas renoverings- och underhållskostnaderna 

motsvara ca 17 miljoner kronor vilket innebär en ökad driftkostnad till ca 4 miljoner 

kronor. Aktuella arbeten är stamrenovering, ytskiktsrenovering, byte av papptak 

samt sanering av skadat material.  

Inhyrning av lokal 

Inhyrning av lokal för fordonsprogrammet innebär en årshyra på 4,6 miljoner 
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kronor. Efter 5 år sjunker hyran med 1,2 miljoner kronor då hyresgästanpassningen 

är avbetalad. 

Konsekvens vid byggande av nytt gymnasium 

För närvarande pågår framtagande av programhandling för en ny gymnasieskola 

som förutsätter rivning av F- huset och därigenom optimeras utnyttjandet av 

tomten. Vidare uppnås bättre utvecklingsmöjligheter för nya byggnader och dess 

anknytande utemiljö i den nya gymnasieskolan vid rivning av F-huset. 

De verksamheter som bedrivs där idag är fordonsprogrammet, individuella 

programmet samt gymnasiesärskolan och lokalen är uppsagd av 

Utbildningsförvaltningen från och med 2020-09-30. 

  

Bilaga 1: Beslut i tekniska nämnden, paragraf 137, 2019-11-27  

Bilaga 2, Konsekvensrapport 2019-12-10 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden tackar för rapporteringen av återremissen angående F-huset 

på Westerlundska gymnasiet. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden tackar för rapporteringen av återremissen angående F-huset 

på Westerlundska gymnasiet. 

__________  
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Paragraf 26 Ärendenummer TF2020/223 

Rivning av del av fastigheten Korsängen 21:34, F-huset 

Beslut 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att riva F- huset, del av fastighet 

21:34 förutsatt att nya gymnasiet beslutas att byggas och att hyreskontrakt är 

upprättat för ersättningslokal. 

Beskrivning av ärendet 

För närvarande pågår framtagande av programhandling för en ny gymnasieskola 

som förutsätter rivning av F- huset. De verksamheter som bedrivs där idag är 

fordonsprogrammet, individuella programmet samt gymnasiesärskolan och lokalen 

är uppsagd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden från 2020-09-30. 

Med bibehållet F- hus får det nya gymnasiet sådan utformning som minskar 

förutsättningarna för samverkan och flexibilitet i byggnaden. Omgivande utemiljöer 

så som entrétorg, cykelparkeringar och gård för gymnasiesärskolan blir för trånga. 

En konsekvensanalys av detta har tagits fram av White, se bilaga 1. 

Del av Korsängen 21:34, F- huset är en byggnad som omges av asfalterade ytor. 

Byggnaden är uppförd 1981 och har en bruttoara på 4920kvm. 

Driftkostnad: ca 2,81milj kr/år 

Utrangeringskostnad: 7,7milj kr om byggnaden rivs 2020-12-31 

Rivningskostnad: ca 3,5milj kr 

 

Om vi inte river F-huset beräknas renoverings- och underhållskostnaderna 

kommande fyra år motsvara cirka 17 miljoner kronor vilket innebär en årshyra på 

cirka 4 miljoner kronor. De arbeten som kan komma i fråga är stamrenovering, 

ytskiktsrenovering, byte av papptak samt sanering av skadat material.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att en rivning ger bättre utvecklingsmöjligheter för de 

nya byggnaderna och dess anknytande utemiljö i den nya gymnasieskolan. 

Idag kräver F- huset en stor ombyggnation för att kunna nyttjas som 

undervisningslokaler över tid för den teoretiska och praktiska verksamheten som 

bedrivs där.  
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Därför föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att fastighetsavdelningen får i 

uppdrag att riva F- huset, del av fastighet 21:34. 

  

Bilaga: Konsekvensrapport 2019-12-10. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att riva F- huset, del av fastighet 

21:34 förutsatt att nya gymnasiet beslutas att byggas och att hyreskontrakt är 

upprättat för ersättningslokal. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 27 Ärendenummer TF2019/571 

Startbeslut för ny gymnasieskola i Enköping 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering 

och upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. 

Borstbindaren 21:34).  

 

2. Av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 550 miljoner 

kronor som utgift för ett nytt gymnasium. 

Tekniska nämnden för egen del 

Tekniska nämnden startar projektering och upphandling av ett nytt gymnasium i 

Enköping under förutsättning att kommunfullmäktige ger startbeslut och att 

utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om förändrad 

diftskostnadsbudget. 

Särskilda yttranden 

Anders Wikman (NE) lämnar särskilt yttrande: 

Med anledning av de stora investeringar som Enköpings kommun står inför är det 

olyckligt att kommunen inte tagit ställning till om vi ska äga eller hyra den nya 

gymnasiebyggnaden, innan tekniska nämnden nu beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 

upphandling av ett nytt gymnasium. Därmed har tekniska nämnden i praktiken 

avgjort valet mellan att äga och hyra, utan underlag och utan diskussion, eftersom 

ett senare eventuellt beslut om att hyra byggnaden på ett avgörande sätt skulle 

påverka den redan snäva tidplanen.  

Beskrivning av ärendet 

Hösten 2016 beslutade utbildningsnämnden (i dag ersatt av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras om en ny 

gymnasieskola i Enköping (UN 2016/126). Bakgrunden var till största delen lokaler 

med stora renoveringsbehov, men också ökande elevkullar och lokaler som inte är 

anpassade till nya arbetssätt och som därför inte bedömdes vara ändamålsenliga. 
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En förstudie under arbetsnamnet ”Kunskapskvarteret” blev klar våren 2019. 

I förstudien ingår vision, mål, verksamhetsbeskrivningar, lokalprogram, platsanalys 

och hållbarhetsprogram. I förstudien placeras Kunskapskvarteret bredvid det 

befintliga gymnasiet och ska rymma 1 600 gymnasieelever (UAN2019/393). 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställde i september 2019 av tekniska 

nämnden framtagande av programhandling för investering i den nya 

gymnasieskolan. Beställningen innefattade en dimensionering för 1600 elever och 

en hyra målsatt till 20 000 kronor per elev och år. 

Lokalprogrammet i förstudien har reviderats och överensstämmer med en 

hyreskostnad på max 20 000kr per elev och år, räknat på 1600 elever, enligt bilaga 

daterad 2020-03-02 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har samarbetat med utbildningsförvaltningen i 

framtagandet av en lösning till en ny gymnasieskola.  

Ekonomi 

Det nya gymnasiets investeringsutgift är kalkylerad till 550 miljoner kronor.  

I tekniska nämndens totala budget för 2020 som är avsedda för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens fastigheter inryms denna investering. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftskostnad är baserad på 

en preliminär hyra, som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 550 miljoner 

kronor. 

Tidplan 

Det nya gymnasiet beräknas vara klar för att tas i bruk till höstterminen 2024. 

Bilaga 1: Preliminär hyresberäkning (underlag för beslut i UAN) 

Bilaga 2: VBU (Verksamhetens beslutsunderlag) 

Bilaga 3: Reviderad förstudie 

Bilaga 4: Projektplan 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering 

och upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. 

Borstbindaren 21:34).  
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2. Av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 550 miljoner 

kronor som utgift för ett nytt gymnasium. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden startar projektering och upphandling av ett nytt gymnasium i 

Enköping under förutsättning att kommunfullmäktige ger startbeslut och att 

utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om förändrad 

diftskostnadsbudget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Yrkanden 

Anders Wikman (NE) föreslår ett tillägg till beslutsmeningen i punkt 1 till 

kommunfullmäktige som lyder: 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 

upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv. Borstbindaren 21:34) 

under förutsättning att programhandlingarna visar att projektet uppnår de mål som 

anges i den reviderade förstudien, i enlighet med angiven budget och tidplan. 

Hans Olsson (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. 

Magnus Hellmark (C) och Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut i punkt 1 till kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag mot Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. Ordförande 

finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Ordförande finner att nämnden bifaller punkt 2 till kommunfullmäktige och beslutet 

till tekniska nämnden. 

__________ 

 

Kopia till: 
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Kommunfullmäktige 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden   
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Paragraf 28 Ärendenummer TF2020/136 

Riktlinjer för färdtjänst 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden föreslår att beslutade riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, 

avslutas eftersom tekniska nämnden enligt reglementet ansvarar för färdtjänst. 

Tekniska nämnden för egen del 

Riktlinjer för färdtjänst antas under förutsättning att kommunfullmäktige avslutar 

tidigare beslut KS2014/143 och efter redaktionella ändringar under punkt 5 där 

beloppen tas bort. 

Beskrivning av ärendet 

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för funktionshindrade som har stora 

svårigheter att ta sig fram och/eller stora svårigheter att åka med kollektivtrafiken. 

Ansvaret för färdtjänst ligger i tekniska nämndens verksamhetsområde. 

Riktlinjerna för färdtjänst är i behov av att uppdateras och tydliggöras. 

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för funktionshindrade som har stora 

svårigheter att ta sig fram och/eller stora svårigheter att åka med kollektivtrafiken. 

Ansvaret för färdtjänst ligger i tekniska nämndens verksamhetsområde. 

Riktlinjerna för färdtjänst är i behov av att uppdateras och tydliggöras. 

Ändringar som gjorts i dokumentet är: 

1. Avgift för medpassagerare (§4.3) 

Inget belopp anges utan hänvisning till aktuella taxor och avgifter som KF 

beslutat 

2. Ändring av instanser för överklagan då lagrummet ändrats (§3.4) 

Förvaltningsrätten istället för Länsrätten 

Högsta förvaltningsdomstolen istället för Regeringsrätten 

3. Förtydligande om vad som gäller för bagage och hjälpmedel (§4.6) 

Tidigare var formuleringen: ”4.6 På resan får handikapphjälpmedel och 

normalt bagage tas med”. 

4. Nytt kapitel som förtydligar i vilka sammanhang färdtjänst inte ska 

användas (nytt §6.1) 
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5. Redaktionella ändringar av ord/meningar så det blir klarspråk i texten 

  

Bilaga 1: Riktlinjer för färdtjänst. 

Bilaga 2: Beslut i kommunfullmäktige, KS2014/143.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden föreslår att beslutade riktlinjer för färdtjänst, KS2014/143, 

avslutas eftersom tekniska nämnden enligt reglementet ansvarar för färdtjänst. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Riktlinjer för färdtjänst antas under förutsättning att kommunfullmäktige avslutar 

tidigare beslut KS2014/143. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden  
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Paragraf 29 Ärendenummer TF2020/237 

Inriktningsbeslut om att erbjuda VA-tjänster till 
Strängnäs i samband med utbyggnad av kommunalt 
VA till Märsön 

Beslut 

Tekniska nämnden antar inriktningsbeslut om att erbjuda VA-tjänster till Strängnäs 

i samband med utbyggnad av kommunalt VA till Märsön. 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med kommunens VA-plan pågår planering och utredning om hur 

kommunalt Va ska lösas på Märsön. Detta utredningsarbete har gjorts i samverkan 

med Strängnäs kommun. Samverkansprojektet inleddes 2017 och har resulterat i 

en utredning och slutsatser som nu ska ligga tillgrund för beslut om teknikval och 

fortsatt arbete.  

Anledningen till denna samverkan beror på att båda kommunerna har utpekade 

områden i sina VA-planer som ligger långt ifrån verksamhetsområdet för vatten i 

dagsläget. Dessutom ligger, aktuella områden i Enköpings respektive Strängnäs 

kommun, relativt nära varandra och har likvärdiga förutsättningar vilket också har 

bidragit till samverkansbehov. För att hitta bästa möjliga utbyggnadsform har det 

funnits skäl att titta brett på möjliga lösningar.  

En projektorganisation med tjänstemän från Enköping och SEVAB har utrett VA-

försörjningsfrågan utifrån ett samverkansperspektiv. Syftet med detta 

beslutsunderlag är att identifiera den mest hållbara VA-lösningen ur ett tekniskt, 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. De berörda områdena är  Logarn-

Västervik/Kråkvilan med ca 100 fastigheter som är ett av Strängnäs kommuns 

högst prioriterade VA-utbyggnadsområden i nuvarande VA-utbyggnadsplan. 

Motsvarande område i Enköping kommun är Märsön med ca 460 fastigheter.  

Ett beslutsunderlag angående teknikval har tagits fram och tjänstemännen har 

fattat beslut om teknikval. Detta teknikval behöver förankras politiskt eftersom det 

innebär en samverkan mellan Enköping och Strängnäs kring VA-försörjningen i de 

berörda områdena (Logarn-Västervik/Kråkvilan och Märsön).  

Tekniska nämnden behöver ta ställning om Enköpings kommun ska erbjuda Va-

tjänster till Strängnäs kommun för områdena Logarn –Västervik/Kråkvilan  i 

samband med att kommunalt VA byggs ut till Märsön.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det är lämpligt att erbjuda VA-tjänster till 

Strängnäs kommun. Detta grundar vi på bifogad utredning där vi identifierat att den 

mest hållbara VA-lösningen ur ett tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv 

är att bygga ”konventionella” överföringsledningar till Märsön. 

Teknikvalet, Överföringsledningar, möjliggör VA-försörjning av Logarn-

Västervik/Kråkvilan. Dimensionering för att klara dessa tillkommande VA-

abonnenter innebär ingen risk för Enköpings kommun. 

Ekonomiskt bedömer vi det inte heller som någon risktagning eftersom ett avtal i så 

fall kommer att upprättas som reglerar kostnaderna för anläggandet, den framtida 

driften och underhållet samt förbrukningen. 

  

Bilaga: Utredning VA-lösning i Märsön samt  Logarn-Västervik/Kråkvilan  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Inriktningsbeslut om att erbjuda VA-tjänster till Strängnäs i samband med 

utbyggnad av kommunalt VA till Märsön. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Inriktningsbeslut om att erbjuda VA-tjänster till Strängnäs i samband med 

utbyggnad av kommunalt VA till Märsön. 

__________ 

 

Kopia till: 

Strängnäs kommun  
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Paragraf 30 Ärendenummer TF2019/805 

Åtgärdsplan för ny parkeringsreglering i Enköping 

Beslut 

Tekniska nämnden antar åtgärdsplanen för parkeringsreglering enligt 

förvaltningens förslag med följande ändringar: 

 I åtgärdsplanen punkt 1 får sista punkten ett tillägg: Högre 

felparkeringsavgifter och effektivare parkeringsövervakning. 

 I åtgärdsplanen punkt 3 utgår förslaget om att ta bort parkeringen på Stora 

torget.  

Reservationer 

Hans Olsson (S), Hans Lövling (S) och Peter Ring (SD) reserverar sig mot beslutet 

om tids- och avgiftsregleringen inom rutnätstaden. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om en trafikstrategi och en parkeringspolicy 

för Enköpings kommun, se bilaga 1 och 2. Trafikstrategin är vägledande för 

tekniska nämnden vid beslut om hur trafiksystemet ska fungera. Parkeringspolicyn 

är ett strategiskt dokument som pekar ut insatsområden och visar vilka 

prioriteringar som behöver göras inom parkeringsplaneringen. 

Trafikstrategins övergripande mål är att hållbara transporter ska vara norm när 

staden växer och att hälften av transporterna i staden ska ske med gång, cykel och 

kollektivtrafik år 2030 och öka till två tredjedelar år 2040. Trafikstrategin lyfter fram 

att parkeringssituationen för bil och cykel ska bidra till effektivt utnyttjande av 

marken, god sammanvägd tillgänglighet samt stödja utvecklingen för en attraktiv 

stad. Det är uttalat att biltrafiken ska ha lägst prioritet. 

Parkeringspolicyn delar trafikstrategins målbild och lyfter fram att det ska vara 

enkelt och tydligt för besökare att hitta bilparkering i Enköping. Besöksparkering i 

centrum ska prioriteras framför boendeparkering och arbetspendlingsparkering. 

Parkeringsöversyn. Under 2019 har förvaltningen genomfört en 

parkeringsöversyn som beskriver nuläget och ger förslag på åtgärder och 

förändringar i parkeringssystemet, se bilaga 3. Förslagen har tagits fram utifrån 

resultatet av översynen samt trafikstrategins och parkeringspolicyns intentioner. I 
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parkeringsöversynen förklarar förvaltningen vad som ligger till grund för de 

föreslagna åtgärderna och hur de är tänkta att genomföras. 

Utifrån dessa tre dokument behöver tekniska nämnden besluta om en åtgärdsplan 

för en ny parkeringsreglering som uppfyller de mål som kommunfullmäktige har 

satt upp. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår en åtgärdsplan som utgår från tre strategier, utpekade i 

parkeringspolicyn. Strategierna beskrivs kort och följs av förvaltningens förslag till 

övergripande åtgärder. I parkeringsöversynen förklaras åtgärderna mer ingående. 

De nya parkeringstiderna och parkeringsavgifterna börjar gälla 1 januari 2021 om 

inget annat beslutas i samband med andra trafikregleringar. 

Åtgärdsplan  

1. Tids- och avgiftsreglering 

Parkeringspolicyn säger att parkeringsavgifter och parkeringstider ska vara tydliga 

och konsekventa. De mest centrala parkeringarna ska ha högst avgift och kortast 

parkeringstid.  

Åtgärder:  

 Zon A: Inom rutnätsstaden och Joar-parkeringen. Högre avgift med 

tidsbegränsning på max 3 timmar. 

 Zon B: Utanför zon A och upp till cirka 500 meter från centrum med lägre 

avgift och med tidsbegränsning på max 24 timmar. 

 Avgifts- och tidsreglering mellan klockan 08.00-19.00 i zon A och B. 

 Parkeringarna på Kungsgatan och Gustav Adolfs plan avgiftsbeläggs.  

 På pendlarparkeringarna vid Bangårdsgatan i Enköping och i Örsundsbro 

centrum är det inte tillåtet att parkera på natten. 

 Högre felparkeringsavgifter. 

  

2. Periodmärken/P-skiva 

Det ska finnas en parkeringslösning för boende så att de kan parkera inom rimligt 

avstånd från bostaden. Samtidigt ska det inte leda till minskad omsättning och 

tillgänglighet till centralt belägna parkeringsplatser. Utpekat insatsområde är att 
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ersätta dagens periodmärken med ett nytt system för boendeparkering som endast 

upplåts för boende i centrala Enköping.  

Åtgärder: 

 Nuvarande periodmärken tas bort succesivt från och med 1 januari 2020 

för att upphöra helt 31 mars 2021. 

 Införa boendeparkeringstillstånd. 

 Två typer av nyttoparkeringstillstånd för företagare. 

 Införa landsbygdskort. 

  

3. Samlade parkeringar i centrums utkant 

Parkeringar i centrums utkant ska avlasta och i viss mån ersätta parkeringsplatser i 

rutnätsstaden. När parkeringsplatserna samlas på en gemensam yta kan marken 

användas mer effektivt och parkeringsutbudet i staden bli mer tydligt. 

Korttidsbesökare till centrum och handel kan välja att parkera billigare i centrums 

utkant eller mer centralt till ett högre pris.  

Åtgärder: 

 Besökare och de med boendetillstånd, nyttoparkeringstillstånd och 

landsbygdskort hänvisas till utpekade samlade parkeringsytor.  

 Ta bort parkeringen på Stora torget men behålla uppställningsplats för taxi 

och parkering för rörelsehindrade. 

  

Bilaga 1: Trafikstrategi 

Bilaga 2: Parkeringspolicy 

Bilaga 3: Parkeringsöversyn 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar åtgärdsplanen för parkeringsreglering enligt 

förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 
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Yrkanden 

Tomas Rådkvist (MP) yrkar på att förslaget om att ta bort parkeringen på Stora 

torget utgår. 

Anders Wikman (NE), Johan Westermark (M), Magnus Hellmark (C), Håkan 

Carlsson (L), Hans Olsson (S), Hans Lövling (S) och Peter Ring (SD) yrkar bifall till 

Tomas Rådkvists yrkande. 

Hans Olsson (S) och Hans Lövling (S) yrkar på att första timmen inom zon A ska 

vara gratis och som en konsekvens därmed behövs inte landsbygdskortet.  

Peter Ring (SD) yrkar på att det inom zon A och B ska vara avgiftsfritt 3 timmar 

med p-skiva, vardagar 08:00-18:00 och lördagar 09:00-15:00. Övrig tid avgiftsfritt.  

Anders Wikman (NE) lämnar ett tilläggsyrkande till sista åtgärden under tids- och 

avgiftsregleringen: Högre felparkeringsavgifter och effektivare 

parkeringsövervakning, 

Magnus Hellmark (C) yrkar bifall till Anders Wikmans tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det, förutom förvaltningens förslag, finns tre yrkanden och ett 

tilläggsyrkande. Han frågar nämnden som bifaller följande beslutsordning: 

1. Hans Olsson (S) och Hans Lövlings (S) förslag ställs mot Peter Rings (SD) 

förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller Hans Olsson (S) och Hans 

Lövlings (S) förslag. 

2. Hans Olsson (S) och Hans Lövlings (S) förslag ställs mot förvaltningens 

förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

3. Förvaltningens förslag ställs mot Tomas Rådkvist (MP) förslag. Ordförande 

finner att nämnden bifaller Tomas Rådkvists (MP) förslag. 

4. Förvaltningens frågar om nämnden bifaller Anders Wikmans (NE) 

tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Tekniska nämnden bordlade ärendet den 18 december 2019, paragraf 148 

__________ 

 

Kopia till: 

Plan- och exploateringsavdelningen  
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Paragraf 31 Ärendenummer TF2020/210 

Taxor och avgifter 2021 för tekniska nämnden 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Taxor och avgifter för tekniska nämnden antas enligt bilaga 1. 

Tekniska nämnden för egen del 

Tekniska nämnden gör följande ändringar i taxor och avgifter innan de lämnas 

vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

1. Hyra av torgbod är avgiftsfritt för icke kommersiell verksamhet, ideella 

föreningar, politiska partier och skolklasser. 

2. Avgiften för uteservering i zon 1-2 och varuexponering i zon 1 höjs 

inte under 2021. 

3. Redaktionella ändringar enligt förslag. 

Reservationer 

Hans Olsson (S), Hans Lövling (S), Peter Ring (SD) och Fredrik Jeppsson (V) 

reserverar sig mot beslutet om avgift för medresenär till färdtjänstberättigad. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter 2021 som underlag till beslut i 

kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av nämndens taxor, vilket 

resulterar i förslag till taxor 2021 enligt bilaga 1.  

Indexjusterade taxor och avgifter höjs med KPI (1,6%) respektive 

Entreprenadindex 3015 Väg- och Banavtalet (1,7%). 

Parkeringsavgifter per timme och felparkeringsavgifter höjs utifrån en jämförelse 

med andra kommuner och den allmänna prisutvecklingen. I enlighet med 

åtgärdsplanen för ny parkeringsreglering har periodmärkena för parkering tagits 

bort. Liksom att tidigare varianter av nyttoparkeringstillstånd har ersatts med nya 

och att boendeparkering och landsbygdstillstånd har tillkommit.  
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Avgifter för uteservering och varuexponering utanför egen affärsverksamhet 

fortsätter successivt höjas i enlighet med vad som fastställdes vid föregående 

taxebeslut, för att nå en nivå jämförbar med andra kommuner.  

Avgifter avseende tillfällig byggetablering lämnas oförändrade. 

Brukningsavgifter inom vatten- och avloppsverksamheten (va) höjs med 4% 2021. 

VA arbetar sedan tidigare utifrån en flerårig horisont för hur taxorna ska utvecklas. 

Detta för att möta det långsiktiga behovet av löpande drift, underhåll och 

investeringar. Det finns därför en prognos för taxeutvecklingen som är kopplad till 

kommunens långsiktiga investeringsplan samt bedömd budgetutveckling. 

Förändrade förutsättningar gör att takten i höjningarna nu beräknas bli lägre 

kommande år. Detta främst utifrån att räntan i kapitaltjänstberäkningarna sänkts, 

beroende på det låga ränteläget och nya reglerna för hur räntan fastställs. 

Bilaga 1: Tekniska nämndens taxor 2021 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Taxor och avgifter för tekniska nämnden antas enligt bilaga 1. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Taxor och avgifter för tekniska nämnden antas enligt bilaga 1. 

Yrkanden 

Anders Wikman (NE) yrkar på att bodarna ska vara avgiftsfria för icke kommersiell 

verksamhet, ideella föreningar, politiska partier och skolklasser på samma sätt som 

de avgiftsfritt kan hyra en tillfällig plats för torghandel. 

Anders Wikman (NE) yrkar på att avgiften för uteservering i zon 1-2 och 

varuexponering i zon 1 inte höjs under 2021. 

Magnus Hellmark (C) och Hans Olsson (S) yrkar bifall till Anders Wikmans 

(NE) yrkande om avgiftsfria bodar. 

Håkan Carlsson (L) och Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) 

båda yrkanden. 

Hans Olsson (S) och Hans Lövling (S) yrkar på att medresenär till 

färdtjänstberättigad inom zon 1 ska vara avgiftsfri. 

Peter Ring (SD) och Fredrik Jeppsson (V) yrkar bifall till Hans Olsson (S) och Hans 

Lövlings (S) yrkande om avgiftsfri medresenär. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre yrkanden mot förvaltningens förslag till beslut. 

Han frågar nämnden som bifaller följande beslutsordning: 

1. Förvaltningens förslag mot Anders Wikmans (NE) förslag om avgiftsfria 

bodar. Ordförande finner att nämnden bifaller Anders Wikmans (NE) 

förslag. 

2. Förvaltningens förslag mot Anders Wikmans (NE) förslag om att avgiften 

för uteservering i zon 1-2 och varuexponering i zon 1 inte höjs 2021. 

Ordförande finner att nämnden bifaller Anders Wikmans (NE) förslag. 

3. Förvaltningens förslag mot Hans Olsson (S) och Hans Lövlings (S) förslag 

om avgiftsfri medresenär till färdtjänstberättigad. Ordförande finner att 

nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige  
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Paragraf 32 Ärendenummer TF2019/899 

Svar på medborgarförslag - Fler papperskorgar längs 
gångstråket från Dr. Westerlundsgatan till 
Linbanegatan 

Beslut 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om fler avfallsbehållare längs 

gångstråket från Dr. Westerlund till Linbanegatan. 

Beskrivning av ärendet 

I juli 2019 fick tekniska nämnden att medborgarförslag om fler 

papperskorgar/avfallsbehållare längs stråket från Dr Westerlunds gata upp till 

Linbanegatan. Detta för att kunna slänga exempelvis hundlatrinpåsar, se bilaga.  

Medborgarförslaget innehöll även en önskan om bakgrundsmusik i parkerna som 

besvaras i ett separat ärende (TF2019/900). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Eftersom stråket är väl använt och dessutom knyter ihop flera bostadsområden och 

parker finns det anledning att förbättra tillgängligheten på avfallsbehållare.  

Vi justerar och kompletterar avfallsbehållare kontinuerligt för att möta utvecklingen i 

Enköping. I de befintliga tunnorna längs detta stråk ser vi en ökad fyllnadsgrad. Vi 

bedömer likt förslagsställaren att vi kan förbättra tillgängligheten genom att öka 

antalet avfallsbehållare.  

Därför kommer vi placera en avfallsbehållare där den södra delen av 

Söderbygatan ansluter till det omnämnda stråket.  

  

Bilaga: Medborgarförslag, KS2019/515. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om fler avfallsbehållare längs 

gångstråket från Dr. Westerlund till Linbanegatan. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om fler avfallsbehållare längs 

gångstråket från Dr. Westerlund till Linbanegatan. 
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__________ 

 

Kopia till: 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för kännedom  
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Paragraf 33 Ärendenummer TF2019/900 

Svar på Medborgarförslag - Bakgrundsmusik i 
Enköpings parker 

Beslut 

Medborgarförslaget besvaras med att vi tackar för förslaget om bakgrundsmusik i 

parkerna. Vi ser en möjlighet att använda ljud som en del i gestaltningen av en 

park i framtiden. 

Beskrivning av ärendet 

I juli 2019 inkom ett medborgarförslag som föreslår att det ska finnas 

bakgrundsmusik i vissa parker. Detta för att göra dem trevligare och mer attraktiva, 

se bilaga.  

Medborgarförslaget innehöll även en önskan om fler papperskorgar/hundlatriner 

som besvaras i ett separat ärende (TF2019/899). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget om bakgrundsljud/musik i vissa parker 

är ett intressant förslag som skulle kunna vara ett trevligt inslag i en park. 

Förvaltningen har tidigare försökt med ljud/musik i park- och lekmiljö men utan 

större framgång. Vår erfarenhet är att många blir störda av extraljud eftersom man 

gärna söker sig till parker för att få lugn och kunna umgås med familj och vänner. 

Dessutom upplever de som bor i direkt anslutning till parken att de inte kan 

undkomma ljudet/musiken och att det är stressande. I en nöjespark som Furuvik är 

inte syftet att skapa lugn utan tvärtom. 

Förvaltningen tycker att idén är spännande och vet att det händer mycket inom 

området. När förutsättningar som en bra plats och omgivning stämmer ser vi en 

möjlighet att använda ljud som en del i gestaltningen av en park i framtiden. 

  

Bilaga: Medborgarförslaget (KS2019/516) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget besvaras med att vi tackar för förslaget om bakgrundsmusik i 

parkerna. Vi ser en möjlighet att använda ljud som en del i gestaltningen av en 

park i framtiden. 
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för kännedom  
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Paragraf 34 Ärendenummer TF2019/1067 

Svar på medborgarförslag - Mer lyse i Anna Lindhs 
park i Grillby 

Beslut 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om mer belysning i Anna Lindhs 

park i Grillby. 

Beskrivning av ärendet 

I oktober 2019 fick tekniska nämnden ett medborgarförslag om bättre belysning i 

Anna Lindhs park i Grillby, bilaga. Förslagsställaren menar att belysningen är i det 

närmaste obefintlig. Om parken är upplyst skulle den kännas mer trygg 

och  uppmuntra till rörelse och aktiviteter även under den mörka tiden på dygnet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen är överens med föreslagställaren om att det behövs belysning i Anna 

Lindhs park i Grillby. Vi ställer oss därför positiva till förslaget. 

I dag finns ingen belysning i parken utan det är endast ljusspill från omgivande 

gatubelysning som når parken. I vårt arbete ingår att kontinuerligt utveckla och 

förbättra belysningen i våra parker och lekplatser. Därför är det naturligt att även 

Anna Lindhs park får belysning. 

Under 2020 kommer vi därför att börja planera för en trevlig och inbjudande 

belysning för att öka tryggheten och tillgängligheten. Under 2021 kommer 

belysningen att vara på plats. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/761 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om mer belysning i Anna Lindhs 

park i Grillby. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om mer belysning i Anna Lindhs 

park i Grillby. 

__________ 

 

Kopia till: 
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Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för kännedom  
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Paragraf 35 Ärendenummer TF2019/898 

Svar på medborgarförslag - Måla stenkulorna 

Beslut 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att måla stenkulorna vid 

Drottninggatan men förvaltningen ser över hela trafiksituationen för att göra platsen 

säkrare och tryggare.  

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om att måla stenkulorna vid Drottninggatan i 

olika färger eller varannan svart och vit, se bilaga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är intressant. Vi har diskuterat 

förslaget och kommit fram till att målade stenkulorna i olika kulörer eller i svart och 

vitt inte skulle skapa det utseende vi vill ha i området. Vi ser också att det, på 

grund av väder och vind, är en hel del slitage på stenkulorna och det skulle vara 

svårt att få färgen att stanna kvar. Även snömängden från snöplogningen innebär 

en del slitage på stenkulorna.  

Förvaltningen anser däremot att ytan inte är trafikmässigt säker och att det är svårt 

att se kulorna vid mörker. Vi kommer att se över området för att göra den mer 

trafiksäker och trygg.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/424. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att måla stenkulorna vid 

Drottninggatan men att vi ser över hela trafiksituationen för att göra platsen säkrare 

och tryggare.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att måla stenkulorna vid 

Drottninggatan men att vi ser över hela trafiksituationen för att göra platsen säkrare 

och tryggare.  

__________ 

 

Kopia till: 

Förslagsställaren 
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Kommunfullmäktige för kännedom  
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Paragraf 36 Ärendenummer TF2020/63 

Svar på remiss - Motion om stora torget 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden antar förvaltningens svar på remissen av motionen om stora 

torget som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om stora torget till 

kommunfullmäktige som har skickat den vidare på remiss till tekniska nämnden, se 

bilaga.  

Enligt motionen behöver vårt stora torg få mer liv och rörelse till gagn för 

näringslivet och våra medlemmar i kommunen. Sverigedemokrater lämnar följande 

förslag till åtgärder: 

 Att införskaffa ett antal bodar som används för försäljning. 

 Att verka för frekventa arrangemang på torget med musik eller annat 

uppträdande. 

 Att tillåta uteservering på torget under de varma månaderna. 

 Att anlägga en isbana för skridskoåkning vintertid. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett motionen tillsammans med 

upplevelseförvaltningen. Båda förvaltningarna är till stora delar positiva till 

förslagen. Vi ser att flera av förslagen kan vara en del i arbetet med årets 

stadskärna 2025. Här följer vårt remissvar: 

Att införskaffa ett antal bodar som används för försäljning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dag ett antal bodar tillgängliga för till exempel 

trädgårdsdagen. Det finns möjlighet att kunna hyra dessa bodar för försäljning en 

kortare tid för den som är intresserad. Om det finns önskemål om andra typer av 

bodar är förvaltningen öppen för förslag. 

Att verka för frekventa arrangemang på torget med musik eller annat 

uppträdande. 
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Vi är positiva till initiativ som vill arrangera stora och små evenemang på Stora 

torget. I och med årets stadskärna 2025 hoppas vi att efterfrågan kommer att öka.  

Att tillåta uteservering på torget under de varma månaderna. 

Möjligheten för att tillåta uteserveringar på torget finns för dom som vill. Vi 

behandlar en ansökan om markupplåtelse på vanligt sätt. Uteservering söker 

sedan serveringstillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. 

Att anlägga en isbana för skridskoåkning vintertid. 

I början på 2010-talet så provade vi att anlägga en isbana på torget under flera år. 

Det var ett trevligt inslag på torget som tyvärr inte var så välbesökt som vi hade 

hoppats. Om det avsätts medel ser båda förvaltningarna att det är möjligt att 

återinföra en isbana på torget. 

  

Bilaga: Remiss och motion från Sverigedemokraterna, KS2019/857. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden antar förvaltningens svar på remissen av motionen om stora 

torget som sitt eget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen  
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Paragraf 37 Ärendenummer TF2020/188 

Delegationsbeslut 2020 

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. 

__________ 


