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Paragraf 138

Ärendenummer KS2020/1

Svar på medborgarförslag - Låt hyresvärdar vara
skyldiga att tillhandahålla rum för källsortering
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att det den 2 januari 2020 inkom ett
medborgarförslag rörande krav på hyresvärdar att tillhanda hålla rum för
källsortering. Det föreslås särskilt att alla hyresvärdsbolag som hyr ut lägenheter
samt alla bostadsrättsbolag som säljer bruksrätt till lägenheter i Enköpings
kommun skall bli skyldiga att ordna rum, förslagsvis soprum där hyresgästerna kan
sortera åtminstone, papper, plast, glas, kompost samt vara skyldig att ombesörja
frakt av dess till ställen där detta kan återvinnas, något förslags lämnare tycker att
Enköpings kommun kan hjälpa hyresvärdsbolagen med.
I Sverige har vi producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, elavfall och
bilar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska
ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att
uppfylla sitt ansvar har producenterna bildat branschbolag som administrera
insamling och återvinning. FTI, förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är
organisationen som ansvarar för systemet och att producentansvaret efterlevs.
FTI ansvar för återvinningsstationerna runt om i landet där vi kan lämna förbrukade
förpackningar och tidningar. FTI har även hämtning i vissa bostadshus och från
företag och verksamheter. Förpackningsinsamlingen är inte en del av kommunens
renhållningssansvar.
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för
insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya
regelverken om förpackningsavfall och returpapper började gälla den 1 januari
2019.
I förordningen är det bestämt att det ska vara fastighetsnära insamling (FNI) för att
det ska vara bekvämt och enkelt för hushållen att lämna tidningar och
förpackningar för återvinning. Sammantaget innebär förändringarna att det blir en
generellt kraftig serviceökning för alla bostadsfastigheter i landet. De nya
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förordningarna innebär att kommunerna inte längre får besluta om egna system för
insamling av förpackningar och returpapper, som finansieras via
renhållningstaxan.
Införandet av FNI ska enligt förordningarna 2018:1462 och 2018:1463 vara klart till
år 2025. Införandet ser gradvis med start 1 januari 2021 då minst 60 procent av
bostadsfastigheterna ska ha FNI.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget bör avslås på
följande grunder:
Fastighetsnära insamling (FNI) kommer införas med start 1 januari 2021 för minst
60 procent av alla bostadsfastigheter och vara infört för alla senast år 2025.
Kostnaderna för detta ska enligt naturvårdsverket ligga på förpackningsindustrin.
Förpackningsinsamling är inte är en del av det kommunala renhållningsansvaret.
Enköpings kommun har kommunalförbundet VafabMiljö som hanterar kommunens
renhållningsansvar och de har idag en dialog med bland annat FTI om införandet
av FNI i alla förbundets 12 kommuner.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
__________
Kopia till:
Medborgarförslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

2 (2)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-26
Tekniska nämnden

Paragraf 9

Ärendenummer TF2019/417

Svar på medborgarförslag - Trafiksituationen norr om
järnvägsstationen
Beslut
Tekniska nämnden tackar för flera genomtänkta förslag och lämnar följande svar:
•

Förslag 1 och 2 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
Myranområdet, Mästergatan och Älvdansen.

•

Förslag 3 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
stationsområdet.

•

Förslag 4 avslås.

•

Förslag 5 tar vi med i det kommande arbetet med laddinfrastruktur i
Enköpings kommun.

Reservationer
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet i förslag 3:
Jag reserverar mig mot nämndens beslut i den tredje beslutspunkten om att
förslagen om cykelparkering mm vid järnvägsstationen ska tas med i de
kommande utvecklingsplanerna för stationsområdet. Den utvecklingen av området
kommer enligt min bedömning inte att ske förrän efter år 2022, då ett nytt
busslinjenät eventuellt har sjösatts. Jag anser att delar av medborgarförslagets
tredje punkt bör hanteras mer skyndsamt än så. Nystart Enköping välkomnar
intentionerna i förslaget och avser att driva frågan inom ramen för genomförandet
av kommunens nya cykelplan, eller på andra sätt för snabbare resultat.

Beskrivning av ärendet
I mars 2019 lämnade kommunfullmäktige över ett medborgarförslag till Tekniska
nämnden för beredning och beslut, KS2019/201, se bilaga.
Förslaget omfattar fem förslag som berör trafiksituationen norr om
järnvägsstationen:
1. Enkelriktad väg med gång- cykelväg vid stationens pendlarparkering.
2. Säker övergång vid Mästergatan i anslutning till Mästergatan 7.
3. Säker cykelförvaring med möjlighet att ladda batterier för elcyklar vid
pendlarparkeringen.
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4. ”Turbuss” från stationens pendlarparkering vid Regementet, Annelund och
Varghällar.
5. Fler laddstolpar för elbilar vid pendlarparkeringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har granskat förslaget och gjort följande bedömning:
Förslag 1 och 2 om enkelriktad väg med gång- och cykelväg och säker övergång
på Mästergatan så gör vi bedömningen att det finns anledning att se över
tillgängligheten och trafiksäkerheten i anslutning till Mästergatan 7. Det gör vi i de
kommande utvecklingsplanerna för Mästergatan som är sammankopplade med
exploateringsområdet Älvdansen och Myranområdet. Om vi bygger en gång- och
cykelväg längs med infarten till pendlarparkeringen, tillsammans med en passage
över Mästergatan, gör förvaltningen bedömningen att det krävs någon form av
hastighetsdämpning av själva passagen.
I Enköpings kommun finns det flertalet platser som är i behov av gång- och
cykelvägar samt säkra passager för gående och cyklister. Resursmässigt behöver
vi prioritera för att kunna genomföra åtgärder där de får störst nytta.
Förvaltningen bedömer att behovet vid pendlarparkeringen är intressant att
studera vidare i samband med utvecklingsplanerna för Myranområdet, men att det
just nu finns objekt med högre prioritet.
Förslag 3 om säker elcykelförvaring så har vi planer på att utveckla
cykelparkeringarna i hela stationsområdet, inklusive den norra delen av
pendlarparkeringen. Dessa planer är inte konkretiserade än och är
sammankopplade med projektet för ett nytt busslinjenät i Enköpings tätort.
Att bygga laddinfrastruktur för specifikt elcyklar är en komplex fråga. Förvaltningen
gör bedömningen att denna typ av åtgärd kräver vidare utredning och någon form
av säker förvaring för elcyklar och/eller cykelbatterier. Det kan röra sig om så
kallade ”cykelboxar” (låsbar låda för förvaring av cyklar) alternativt ett renodlat
cykelparkeringsgarage. Placeringen av denna typ av cykelparkering är strategiskt
viktig. Förvaltningen vill fortsätta verka för säker förvarning för specifikt elcyklar, då
denna cykeltyp börjar bli mer populär i Enköping.
Förslag 4 om turbuss från pendlarparkeringen gör förvaltningen bedömningen att
det är en fråga för Upplands Lokaltrafik som är ansvarig för kollektivtrafiken i
Enköpings tätort. Förvaltningen har svårt att se att det finns ett behov av en
turbuss eftersom Regementet, Annelund och Varghällar redan nu har en tät trafik
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av regionbussar (primärt regionbuss 803 och 804) som för- och eftermiddag
trafikerar Stockholmsvägen med kvartstrafik.
Förslag 5 om laddstolpar för elbilar gör förvaltningen bedömningen att frågan om
laddinfrastruktur och laddstolpar är aktuell och att Enköpings kommun behöver ta
ett helhetsgrepp kring detta. Idag har vi inte tillräckligt med faktaunderlag eller
resurser för att ta ställning till medborgarförslaget, men att vi tar med önskemålet i
kommande arbete med laddinfrastruktur.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/201
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tackar för flera genomtänkta förslag och lämnar följande svar:
•

Förslag 1 och 2 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
Myranområdet, Mästergatan och Älvdansen.

•

Förslag 3 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
stationsområdet.

•

Förslag 4 avslås.

•

Förslag 5 tar vi med i det kommande arbetet med laddinfrastruktur i
Enköpings kommun.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tackar för flera genomtänkta förslag och lämnar följande svar:
•

Förslag 1 och 2 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
Myranområdet, Mästergatan och Älvdansen.

•

Förslag 3 tar vi med i de kommande utvecklingsplanerna för
stationsområdet.

•

Förslag 4 avslås.

•

Förslag 5 tar vi med i det kommande arbetet med laddinfrastruktur i
Enköpings kommun.

__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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Paragraf 16

Ärendenummer TF2019/527

Svar på medborgarförslag - Gör om gamla
brandstationen i Örsundsbro till föreningslokal
Beslut
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över ett medborgarförslag till tekniska nämnden för
beredning och beslut, KS2019/307, se bilaga. Förslaget är att gamla
brandstationen i Örsundsbro görs om till föreningslokal. Nu används Tingshuset i
Örsundsbro som föreningslokal och den anses inte vara tillräckligt
tillgänglighetsanpassad. Lokalen i gamla brandstationen skulle även kunna
användas för medlems- och årsmöten för båtklubben vid större sammankomster.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill att marken med gamla brandstationen fortsätter vara i
kommunens ägo och har ställt frågan till kommunens övriga förvaltningar om
någon av dem har behov av lokalen. Kommunala verksamheter har alltid förtur att
hyra kommunala lokaler. Svaret blev att upplevelseförvaltningen är intresserade av
att hyra lokalen och att det pågår en utredning på vilket sätt lokalerna kan
samutnyttjas med föreningslivet.
Tekniska nämnden ansvarar för att lokalen är i det skick som passar hyresgästen, i
det här fallet upplevelseförvaltningen. Bland annat behöver uppvärmningen i gamla
brandstationen ändras så att den inte värms upp med olja.
Förvaltningen har informerat upplevelseförvaltningen om att det finns intresse från
föreningslivet i Örsundsbro att använda den gamla brandstationen för sina
verksamheter. Upplevelseförvaltningen tar härmed över dialogen med
förslagställaren.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/307.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Upplevelseförvaltningen
Kommunfullmäktige
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Paragraf 17

Ärendenummer TF2019/528

Svar på medborgarförslag - Gör om gamla
brandstationen i Örsundsbro till föreningsgård
Beslut
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över ett medborgarförslag till tekniska nämnden för
beredning och beslut, KS2019/280, se bilaga. Förslaget är att gamla
brandstationen i Örsundsbro görs om till föreningsgård. Nu används Tingshuset i
Örsundsbro som föreningslokal och den anses inte vara tillräckligt
tillgänglighetsanpassad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill att marken med gamla brandstationen fortsätter vara i
kommunens ägo och har ställt frågan till kommunens övriga förvaltningar om
någon av dem har behov av lokalen. Kommunala verksamheter har alltid förtur att
hyra kommunala lokaler. Svaret blev att upplevelseförvaltningen är intresserade av
att hyra lokalen och att det pågår en utredning på vilket sätt lokalerna kan
samutnyttjas med föreningslivet.
Tekniska nämnden ansvarar för att lokalen är i det skick som passar hyresgästen, i
det här fallet upplevelseförvaltningen. Bland annat behöver uppvärmningen i gamla
brandstationen ändras så att den inte värms upp med olja.
Förvaltningen har informerat upplevelseförvaltningen om att det finns intresse från
föreningslivet i Örsundsbro att använda den gamla brandstationen för sina
verksamheter. Upplevelseförvaltningen tar härmed över dialogen med
förslagställaren.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/280.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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Paragraf 18

Ärendenummer TF2019/529

Svar på medborgarförslag - Föreningsgård i
Örsundsbro
Beslut
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över ett medborgarförslag till tekniska nämnden för
beredning och beslut, KS2019/281, se bilaga. Förslaget är att gamla
brandstationen i Örsundsbro görs om till föreningsgård. Nu används Tingshuset i
Örsundsbro som föreningslokal och den anses inte vara tillräckligt
tillgänglighetsanpassad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen vill att marken med gamla brandstationen fortsätter vara i
kommunens ägo och har ställt frågan till kommunens övriga förvaltningar om
någon av dem har behov av lokalen. Kommunala verksamheter har alltid förtur att
hyra kommunala lokaler. Svaret blev att upplevelseförvaltningen är intresserade av
att hyra lokalen och att det pågår en utredning på vilket sätt lokalerna kan
samutnyttjas med föreningslivet.
Tekniska nämnden ansvarar för att lokalen är i det skick som passar hyresgästen, i
det här fallet upplevelseförvaltningen. Bland annat behöver uppvärmningen i gamla
brandstationen ändras så att den inte värms upp med olja.
Förvaltningen har informerat upplevelseförvaltningen om att det finns intresse från
föreningslivet i Örsundsbro att använda den gamla brandstationen för sina
verksamheter. Upplevelseförvaltningen tar härmed över dialogen med
förslagställaren.

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2019/281.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Medborgarförslaget besvaras på så vis att upplevelseförvaltningen ser över
möjligheten att samnyttja lokalen i gamla brandstationen med föreningslivet.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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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:

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

1 (2)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-25
Tekniska nämnden

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för kännedom
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Paragraf 138

Ärendenummer KS2020/1

Svar på medborgarförslag - Låt hyresvärdar vara
skyldiga att tillhandahålla rum för källsortering
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har den 17 augusti 2020 inkommit med en skrivelse
i ärendet. Av skrivelsen framgår att det den 2 januari 2020 inkom ett
medborgarförslag rörande krav på hyresvärdar att tillhanda hålla rum för
källsortering. Det föreslås särskilt att alla hyresvärdsbolag som hyr ut lägenheter
samt alla bostadsrättsbolag som säljer bruksrätt till lägenheter i Enköpings
kommun skall bli skyldiga att ordna rum, förslagsvis soprum där hyresgästerna kan
sortera åtminstone, papper, plast, glas, kompost samt vara skyldig att ombesörja
frakt av dess till ställen där detta kan återvinnas, något förslags lämnare tycker att
Enköpings kommun kan hjälpa hyresvärdsbolagen med.
I Sverige har vi producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, elavfall och
bilar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska
ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av förbrukad vara. För att
uppfylla sitt ansvar har producenterna bildat branschbolag som administrera
insamling och återvinning. FTI, förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är
organisationen som ansvarar för systemet och att producentansvaret efterlevs.
FTI ansvar för återvinningsstationerna runt om i landet där vi kan lämna förbrukade
förpackningar och tidningar. FTI har även hämtning i vissa bostadshus och från
företag och verksamheter. Förpackningsinsamlingen är inte en del av kommunens
renhållningssansvar.
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för
insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya
regelverken om förpackningsavfall och returpapper började gälla den 1 januari
2019.
I förordningen är det bestämt att det ska vara fastighetsnära insamling (FNI) för att
det ska vara bekvämt och enkelt för hushållen att lämna tidningar och
förpackningar för återvinning. Sammantaget innebär förändringarna att det blir en
generellt kraftig serviceökning för alla bostadsfastigheter i landet. De nya
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förordningarna innebär att kommunerna inte längre får besluta om egna system för
insamling av förpackningar och returpapper, som finansieras via
renhållningstaxan.
Införandet av FNI ska enligt förordningarna 2018:1462 och 2018:1463 vara klart till
år 2025. Införandet ser gradvis med start 1 januari 2021 då minst 60 procent av
bostadsfastigheterna ska ha FNI.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att förslaget bör avslås på
följande grunder:
Fastighetsnära insamling (FNI) kommer införas med start 1 januari 2021 för minst
60 procent av alla bostadsfastigheter och vara infört för alla senast år 2025.
Kostnaderna för detta ska enligt naturvårdsverket ligga på förpackningsindustrin.
Förpackningsinsamling är inte är en del av det kommunala renhållningsansvaret.
Enköpings kommun har kommunalförbundet VafabMiljö som hanterar kommunens
renhållningsansvar och de har idag en dialog med bland annat FTI om införandet
av FNI i alla förbundets 12 kommuner.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
__________
Kopia till:
Medborgarförslagsställaren, för kännedom
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