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Kommunledningsförvaltningen 
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 

Anmälan av nämndbeslut om medborgarförslag 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Följande beslut har inkommit från nämnder i ärendet om svar på medborgarförslag: 
 
Kommunstyrelsen  
2021-09-28 § 174, Referensperson/äldreombudsman med finska språkkunskaper 
2021-09-28 § 175, Container för invasiva arter på återvinningsstationen 
 
Tekniska nämnden 
2021-09-22 § 92, Lekparker  
2021-09-22 § 93, Förbättrad/ny lekplats i Fjärdhundra 
2021-09-22 § 94, Farthinder Ekenkällsgatan 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 94 Ärendenummer TF2021/303 

Svar på medborgarförslag - Farthinder Ekenkällsgatan 

Beslut 
1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslag om farthinder vid 

Ekenkällsgatan med hänvisning till andra planerade åtgärder på platsen. 
2. Förvaltningen ger tekniska nämnden en återkoppling i ärendet i december 

2021. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om önskemål om farthinder vid Ekenkällsgatan 
utanför BRF Fannagården. Boende upplever gatan som väldigt riskfylld då bilar 
och bussar ofta överskrider hastighetsgränserna vid deras parkering. 

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att se över hastigheten på alla 
kommunens gator och vägar. Utifrån det kommer alla gator i bostadsområden 
föreslås få en hastighetssänkning. Omläggningen av hastighetsbegränsningen är 
tänkt att inledas under 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen är medveten om trafiksituationen på Ekenkällsgatan utanför 
bostadsrättsföreningen. Vi har tittat på olika lösningar men inte hittat någon som 
passar vid den här platsen. Istället tittar vi på en lösning som vi inte prövat tidigare 
med cykelbana på en del av vägbanan som innebär endast en fil för bilister. I 
samband med det kommer vi att under hösten utföra en trafikmätning på platsen. 
När vi är redo att testa den lösningen så kommer vi att börja med Ekenkällsgatan. 

Anledningarna till att vi inte tycker att farthinder är ett bra alternativ är följande: 

 På Ekenkällsgatan står fastigheterna så nära gatan att farthinder skulle 
innebära störande buller och vibrationer. 

 Farthinder på en gata som Ekenkällsgatan kan också bli ett hinder för bilar 
att komma ut från sina parkeringar. 

Vår uppfattning är att följande åtgärder under 2022 kommer att förbättra 
trafiksituationen i området: 

 Inom hastighetsöversynen kommer förvaltningen att föreslå en 
övergripande hastighetssänkning i bostadsområden. 
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 I samband med att det nya busslinjenätet kommer igång till sommaren 
2022 så kommer linjebussarna inte längre att trafikera Ekenkällsgatan. 

Det finns provisoriska farthinder som fungerar inom bostadsområden men inte på 
en gata som Ekenkällsgatan där trafiken är för tät. Dessutom innebär dessa mobila 
farthinder ännu mer buller och vibrationer än de permanenta farthindren. 

Förvaltningens bedömning är att medborgarförslaget om farthinder på 
Ekenkällsgatan bör avslås. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/175. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden avslår medborgarförslag om farthinder vid Ekenkällsgatan med 
hänvisning till andra planerade åtgärder på platsen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på ett tilläggsyrkande att tekniska nämnden får en 
återkoppling av ärendet i december 2021 om nämnden bifaller förvaltningens 
förslag till beslut. 

Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till Anders Wikmans tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och börjar med att be nämnden 
ta ställning till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden 
bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande ber därefter nämnden att ta ställning till Anders Wikmans 
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren
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Paragraf 93 Ärendenummer TF2021/305 

Svar på medborgarförslag - Förbättrad/ny lekplats i 
Fjärdhundra 

Beslut 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om förbättrad/ny lekplats i 
Fjärdhundra med att lekplatsen på Mostavägen är prioriterad under 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i mars 2021 tagit emot ett medborgarförslag om 
förbättrad/ny lekplats i Fjärdhundra. Förslagsställaren anser att lekplatsen behöver 
fräschas upp och kompletteras med lekredskap för alla åldrar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Lekplatsen i Fjärdhundra, liksom många andra lekplatser i kommunen, har kommit 
upp i en ålder där de behöver renoveras och rustas upp. Arbetet med lekplatserna 
är ett långsiktigt arbete där vi jobbar systematiskt utifrån en långsiktig plan. 
Planerade renoveringar och upprustningar sker utifrån en prioritetsordning 
eftersom en del lekplatser har större behov av utveckling än andra om man ser till 
helhetsbilden i kommunen. 

Vi vet om att Mostavägens lekplats i Fjärdhundra är i stort behov av utveckling 
både på grund av sin ålder och antalet barn i tätorten. Därför finns den med i vår 
långtidsplan och kommer att prioriteras för renovering och utbyggnad under år 
2022. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/180. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om förbättrad/ny lekplats i 
Fjärdhundra med att lekplatsen på Mostavägen är prioriterad under 2022. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om förbättrad/ny lekplats i 
Fjärdhundra med att lekplatsen på Mostavägen är prioriterad under 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren
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Paragraf 92 Ärendenummer TF2021/219 

Svar på medborgarförslag - Lekparker 

Beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och tar med det i det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av kommunens lekparker. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i december 2020 tagit emot ett medborgarförslag om 
satsning på lekparker. Förslagsställaren föreslår att kommunen tittar på lekparker i 
våra grannkommuner som exempel på nytänkande lekplatser som samlingspunkt 
för alla åldrar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Lekplatser är viktiga platser för lek och gemenskap för våra yngre invånare och 
deras familjer. Det finns många goda exempel på fina lekplatser i våra närliggande 
kommuner som vi gärna inspireras av. De synpunkter som kommer in till oss tar vi 
med i planeringen. Målet med arbetet är att skapa ett lekutbud som så många som 
möjligt ska kunna ha glädje av. 

Arbetet med lekplatserna är ett systematiskt och långsiktigt arbete. Vi har en plan 
för utveckling som tar hänsyn till flera olika delar. Vi tittar bland annat på hur 
lekplatsen ser ut och i vilket skick den är. Utöver vår egen tillsyn, som sker en gång 
i månaden, anlitar vi också en certifierad besiktningsperson som gör en grundlig 
säkerhetsbesiktning en gång per år av alla lekplatser. Vi följer den demografiska 
utvecklingen i kommunen och tittar på var vi har flest barn i åldrarna 0-15 år. Vi ser 
även över hur orterna växer till ytan och var behoven av lek kan komma att uppstå 
i framtiden. 

Med alla dessa delar sammantaget, och några fler därtill, lägger vi sedan en 
långsiktig plan för utvecklingen av lekplatserna. 

Det konkreta arbetet sker både genom att vi renoverar och rustar upp befintliga 
lekplatser samt anlägger nya. Allt arbete sker utifrån en prioritetsordning eftersom 
en del lekplatser har större behov av utveckling än andra, om man ser till helheten i 
kommunen. De lekplatser som förslagsställaren nämner specifikt i förslaget vet vi 
om är i stort behov av upprustning och kommer därför att prioriteras de närmaste 
åren. 
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Som det ser ut idag hinner vi renovera ungefär en till två lekplatser per år utifrån 
vad budgeten tillåter. Under de senaste två åren har vi anlagt en ny lekplats i 
Linbaneparken i Enköping och en i Salnecke i Örsundsbro. 

Vill förslagsställaren komma i kontakt med oss för närmare dialog om lekplatserna 
så går det bra att kontakta oss via kommunens Kontaktcenter. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/841. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och tar med det i det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av kommunens lekparker. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och tar med det i det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av kommunens lekparker. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren
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Paragraf 175 Ärendenummer KS2020/121 

Svar på medborgarförslag - Container för invasiva 
arter på återvinningsstationen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 
Den 11 februari 2020 inkom medborgarförslag för Container för invasiva arter på 
återvinningsstation med motiveringen: 

”Eftersom det idag endast läge inte går att bli av med invasiva arter på 
återvinningscentralen så föreslår jag att kommunen kräver en konteiner på Vafab. 
Det måste väl vara kommunens skyldighet at ta emot dessa växter från 
kommuninvånares tomter.” 

Ärendets beredning 
Miljöstrateg Camilla Wester fick i uppdrag att utreda ärendet den 8 juni 2021. Då 
återvinningscentralen – Återbruket – i Enköping drivs av kommunalförbundet 
VafabMiljö har Ludvig Ericsson, enhetschef återbruk, varit med i beredningen av 
ärendet. 

Kommunalförbundet VafabMiljö har idag rutiner för hur de hanterar invasiva växter. 
På deras webbplats står det bland annat: 

”Vi rekommenderar därför att invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet) 
i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas 
till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda 
tillvägagångssätten går till förbränning utan omlastning och riskerar där med inte 
att sprida arterna vidare”.  

Kommunalförbundet VafabMiljö bedömer att det idag finns möjligheter att på ett 
miljöriktigt och hållbart sätt ta emot invasiva växter på Återbruket, utifrån beskriven 
rutin. Mottagningen sker däremot inte i en enskild behållare som enbart är avsedd 
för denna avfallstyp. 

Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar under 2021 med att ta fram och publicera 
ytterligare informationsmaterial om hur invasiva arter skall hanteras. Detta arbete 
sker i samråd med Länsstyrelserna Uppsala och Västmanland. 
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Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar också med två större projekt som 
benämns ”Återbruk 2.0” samt ”Anläggningsstrategin”. Dessa projekt kan generera 
en annan insamlingslösning av invasiva arter som därmed är mer ändamålsenlig 
vad det gäller insamling och behandling av denna avfallstyp. 

Kommunalförbundet VafabMiljö arbetar även utifrån nuvarande Avfallsplan som 
sträcker sig under perioden 2020 - 2030. För att se hur aktiviteterna leder mot 
måluppfyllelse eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå uppsatta mål, 
kommer planen följas upp och kompletteras 2022 och 2026. Vid uppföljningen 
2022 kan vi föreslå aktiviteter som har med invasiva arter att göra för att nå högre 
effektiviseringsgrad i hanteringen kring denna avfallstyp.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att de rutiner som finns är tillräckliga för att 
omhänderta avfall som invasiva arter på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Däremot 
behöver informationen ut till medborgare blir bättre. Enköpings kommun har 
tecknat hållbarhetslöfte kopplat till invasiva arter och som ett led i de har en 
arbetsgrupp, bestående av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
upplevelseförvaltningen, kommunledningsförvaltningen som kommunalförbundet 
VafabMiljö, börjat arbeta med information till kommunens webbplats och sociala 
medier för att öka medvetenheten och kunskapen kring invasiva arter och hur 
dessa ska hanteras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 
Inkommit medborgarförslag, 2020-02-11 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställare Siv Tykosson 
VafabMiljö 
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Paragraf 174 Ärendenummer KS2020/64 

Svar på medborgarförslag - 
Referensperson/äldreombudsman med finska 
språkkunskaper 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag har den 24 januari 2020 inkommit från referensgruppen för 
finsk förvaltning i Enköpings kommun. De föreslår att det tillsätts en 
referensperson/äldreombudsman med fiska språkkunskaper på 50 procent. Den 3 
mars inkom ett reviderat medborgarförslag där även tilltänkta uppgifter för tjänsten 
finns med. Tjänsten i det reviderade förslaget är omdöpt till seniorrådgivare då 
kommunen tidigare beslutat om att inte ha kvar tjänsten som äldreombudsman. 

Skälen de anger är att det finns ett behov av få stöd och öka kunskapsspridningen 
om rättigheterna sverigefinländarna har att använda sitt modersmål i kontakter 
med kommunen och andra myndigheter. 

Syftet med referensgruppen för finsk förvaltning i Enköpings kommun är att ge 
finskspråkiga äldre inflytande i frågor som berör dem och att 
förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna 
i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens 
beslutsfattande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningens kanslifunktion tillsammans 
med kommunens samordnare för finskt förvaltningsområde. 

Förutom beredningen av medborgarförslaget på kansliet har frågan om deltagande 
av finskspråkiga seniorer och tjänstepersoner från vård- och omsorgsförvaltningen 
i referensgruppen lyfts på ett möte med det kommunala finska samrådet den 20 
september 2020. Det kommunala finska samrådet har i en skrivelse ställd till vård 
och omsorgsförvaltningen framfört vikten av att det i referensgruppen 
äldre/seniorer bör ingå en finskspråkig tjänsteperson. Det är viktigt att 
sverigefinska äldre i Enköping får tillfälle att möta finskspråkig tjänsteman från 
förvaltningen och diskutera frågor som rör denna grupp. 



Protokollsutdrag  2 (3) 

Sammanträdesdatum  
2021-09-28  

 

Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I Enköpings kommun bor drygt 5100 personer med finländsk bakgrund vilket 
motsvarar 11,5 procent av invånarna, av dessa är 7,4 procent 70 år och äldre. Det 
bor cirka 600 000 sverigefinnar i Sverige. Sverigefinnar är en av Sveriges 
nationella minoriteter och finska språket ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. 

Den 1 januari 2010 trädde lagen om de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråk (2009:724) i kraft. Lagen ger de nationella minoriteterna rätt till 
information, skydd av kultur och språk samt rätt till delaktighet och inflytande. 
Sedan februari 2013 tillhör Enköpings kommun det finska förvaltningsområdet som 
ställer särskilda krav på kommunen vad gäller det finska språket.  

Referensgruppen, som medborgarförslaget kommer ifrån, har skapats i syfte att ge 
finskspråkiga äldre inflytande i frågor som berör dem. I referensgruppen deltog 
tidigare kommunens äldreombudsman, samt även en finskspråkig tjänsteperson 
från vård- och omsorgsförvaltningen fram till augusti 2020. När dessa försvann från 
referensgruppen förlorades kunskap och en informationskanal om boendefrågor, 
biståndshandläggning, finskspråkiga aktiviteter och information om tillgång till 
finskspråkig vårdpersonal. Att dessa personer slutat är ett skäl till förslaget om 
seniorrådgivare så att referensgruppens sammansättning återigen blir som 
tidigare. I dagsläget leds referensgruppen av samordnaren för finskt 
förvaltningsområde på kommunledningsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen ser fördelarna med att finskspråkiga tjänstepersoner 
från vård- och omsorgsförvaltningen deltar i referensgruppens. Informationen till 
referensgruppens blir också bättre om en anställd person med uppgift att bevaka 
sverigefinnarnas intressen deltar i referensgruppen.  

I Enköpings kommun finns flera former av grupper för inflytande och delaktighet för 
sverigefinnar som kommunala finska samrådet, referensgrupper för seniorer och 
kulturgrupp, samt föräldragrupp. Kommunen startade också före pandemin 
dialogmöten för delaktighet. Enköpings kommun informerar och synliggör det 
finska i en sverigefinsk mässa, på kommunens finskspråkiga webbsidor, i ett 
månatligt digitalt nyhetsbrev på finska och svenska samt informationsmöten på 
finska till den äldre gruppen. Kommunen genomför också en kartläggning på 
önskemål på finsk service samt enkäter till medarbetare i syfte att nå finskspråkiga 
medarbetare. 

De ovan beskrivna aktiviteterna är enligt kommunledningsförvaltningens 
bedömning tillräcklig för att uppfylla det som avses angående sverigefinnarna 
rättigheter i lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (2009:724). 
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Finansiering saknas för en ambitionshöjning och kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-03 
Inkommer medborgförslag, 2020-01-24 
Reviderat medborgarförslag, 2020-03-03 
Skrivelse från det kommunala finska samrådet till vård-och omsorgsförvaltningen, 
2020-10-30 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Referensgruppen för finsk förvaltning i Enköpings kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Samordnaren för finskt förvaltningsområde


	1.Tjänsteskrivelse.docx
	Anmälan av nämndbeslut om medborgarförslag
	Förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning


	2.Tekniska nämnden 2021-09-22 (2021-09-22 TN §94).docx
	Svar på medborgarförslag - Farthinder Ekenkällsgatan
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
	Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
	Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

	Yrkanden
	Beslutsgång


	3.Tekniska nämnden 2021-09-22 (2021-09-22 TN §93).docx
	Svar på medborgarförslag - Förbättrad/ny lekplats i Fjärdhundra
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
	Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
	Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden



	4.Tekniska nämnden 2021-09-22 (2021-09-22 TN §92).docx
	Svar på medborgarförslag - Lekparker
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
	Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
	Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden



	5.Kommunstyrelsen (2021-09-28 KS §175).docx
	Svar på medborgarförslag - Container för invasiva arter på återvinningsstationen
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning
	Kommunledningsförvaltningens bedömning

	Beslutsunderlag


	6.Kommunstyrelsen (2021-09-28 KS §174).docx
	Svar på medborgarförslag - Referensperson/äldreombudsman med finska språkkunskaper
	Kommunstyrelsens beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning
	Kommunledningsförvaltningens bedömning

	Beslutsunderlag



