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Svar på motion om stora torget
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt ett, två och tre i motionens förslag till beslut anses besvarade
2. Punkt fyra i motionens förslag avslås

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att Anders Lindén (SD) den 5 december 2019
inkom med en motion. Motionen föreslår
1. att det införskaffas ett antal bodar som används för försäljning,
2. att verka för frekventa arrangemang på torget med musik eller annat
uppträdande,
3. att tillåta uteservering på torget under de varma månaderna,
4. att anlägga en isbana för skridskoåkning vintertid.
För motiv till sitt yrkande anges att stora torget behöver få mer liv och rörelse till
gagn för näringslivet och våra medlemmar i kommunen.
Motionen lämnades på remiss till tekniska nämnden som svarade den 25 mars
2020. I svaret anger de att de tillsammans med upplevelseförvaltningen berett
ärendet och är till stora delar positiva till förslagen. Flera av förslagen kan vara en
del i arbetet med årets stadskärna 2025.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
avseende förslagen att införskaffa bodar och att verka för frekventa arrangemang
på torget. Dessa förslag kan göras som en del av arbetet med årets stadskärna.
Som samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar finns redan möjlighet för
uteserveringar genom en ansökan om markupplåtelse.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen avvaktar med att anlägga en
isbana på torget. Kostnaderna uppskattas till åtminstone 200 000 kr och är inte
medtagna i budgetarbetet för kommande års budget.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt ett och två i motionens förslag till beviljas.
2. Punkt tre i motionens förslag är besvarat.
3. Punkt fyra i motionens förslag avslås
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt ett, två och tre i motionens förslag till beslut anses besvarade
2. Punkt fyra i motionens förslag avslås

Yrkanden
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens ursprungliga
förslag till beslut.
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutförslag, dels Anders Lindéns
(SD) yrkande om att bifalla kommunledningsförvaltningens ursprungliga förslag
och dels Ulrika Ornbrants (C) yrkande om bifall till utskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen valt att
bifalla utskottets förslag till beslut.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Åsman
0171-62 62 16
magnus.asman@enkoping.se
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Motion om stora torget
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Punkt ett och två i motionens förslag till beviljas.
2. Punkt tre i motionens förslag är besvarat.
3. Punkt fyra i motionens förslag avslås

Beskrivning av ärendet
Anders Lindén (SD) inkom den 5 december 2019 med en motion. Motionen
föreslår
1. att det införskaffas ett antal bodar som används för försäljning,
2. att verka för frekventa arrangemang på torget med musik eller annat
uppträdande,
3. att tillåta uteservering på torget under de varma månaderna,
4. att anlägga en isbana för skridskoåkning vintertid.
För motiv till sitt yrkande anges att stora torget behöver få mer liv och rörelse till
gagn för näringslivet och våra medlemmar i kommunen.
Motionen lämnades på remiss till tekniska nämnden som svarade den 25 mars
2020. I svaret anger de att de tillsammans med upplevelseförvaltningen berett
ärendet och är till stora delar positiva till förslagen. Flera av förslagen kan vara en
del i arbetet med årets stadskärna 2025.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
avseende förslagen att införskaffa bodar och att verka för frekventa arrangemang
på torget. Dessa förslag kan göras som en del av arbetet med årets stadskärna.
Som samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar finns redan möjlighet för
uteserveringar genom en ansökan om markupplåtelse.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen avvaktar med att anlägga en
isbana på torget. Kostnaderna uppskattas till åtminstone 200 000 kr och är inte
medtagna i budgetarbetet för kommande års budget.

Christin Tjärnheden
Tf kommundirektör
Enköpings kommun

Magnus Åsman
Strategisk utredare
Enköpings kommun

Kopia till:
För kännedom: Anders Lindén (SD)
För åtgärd: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Upplevelseförvaltningen
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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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Motion om stora torget
Vårt stora torg behöver få mer liv och rörelse till gagn för näringslivet
och våra medlemmar i kommunen. Vi Sverigedemokrater vill med
enkla medel göra torget till en mer livskraftig mötesplats och ett nav
för handel. Kommunen bör till exempel tillhandahålla bodar till
näringsidkare, föreningar och skolungdomar som vill bedriva
torghandel. Kommunen bör också verka för frekventa arrangemang
med t.ex. musik och servering på torget sommartid. För
vintersäsongen bör möjligheten att tillhandahålla isbana för
skridskoåkning undersökas. För väldigt små medel kan vi locka
människor in till city och få en mer livfull stad.
Sverigedemokraterna i Enköping föreslår därför:

- 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.

Sverigedemokraterna i Enköping
Gruppledare/ledamot Anders Lindén

