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Sammanträdesdatum  
2020-09-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  
Justeringens plats och tid Den 22 september 2020, Linbanegatan 12, Enköping  
  
Avser paragrafer 4 - 8 
  
Sekreterare  
 Emelie Voetmann 
  
Ordförande  
 Ingvar Smedlund 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-15 
Anslaget sätts upp 2020-09-22 
Anslaget tas ned 2020-10-14 
Sista dag att överklaga 2020-10-13 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Backsippa, tisdagen den 15 september 2020, klockan 10.00–12.40 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Jenny Gavelin (L) 
Matz Keijser (S) 
Anders Wikman (NE) 
Kristjan Valdimarsson (SD), tjänstgörande ersättare 

  
  
Övriga deltagare Ulrika K Jansson, Kommundirektör 

Emelie Voetmann, Kommunsekreterare 
Malin Kvist, Kommunsekreterare 
Sandra Mäkinen, Strateg samhällsplanering 
Per Ekegren, Kansli- och utredningschef 
Hannu Högberg, Stabschef 
Camilla Wester, Miljöstrateg 
Hans Nyström, Ekonomichef 
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Paragraf 4  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh utses till protokolljusterare 

__________  
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Paragraf 5  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande tillägg: 

- Ärende 5 Ledamotsinitiativ - Principiell fråga kring budgetöverskridande vid 
byggnation av bland annat familjebadet. 

 

__________  
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2020/530 

Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut 
Arbetsutskottet sammanträder följande dagar klockan 10.00: 

Tisdagen den 12 januari 2021 Tisdagen den 8 juni 2021 

Tisdagen den 9 februari 2021 Tisdagen den 24 augusti 2021 

Tisdagen den 9 mars 2021 Tisdagen den 14 september 2021 

Tisdagen den 20 april 2021 Tisdagen den 12 oktober 2021 

Tisdagen den 11 maj 2021 Tisdagen den 9 november 2021 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens 
arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och exploateringsutskott. 

Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen, 
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. Flera 
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav 
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen 
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också 
hänsyn tagits till skollov och Sveriges Kommuner och Landstings mötesplanering.  

Varje utskott fattar beslut om sina sammanträdesdagar.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottet sammanträder följande dagar klockan 10.00: 

Tisdagen den 12 januari 2021 Tisdagen den 8 juni 2021 

Tisdagen den 9 februari 2021 Tisdagen den 24 augusti 2021 

Tisdagen den 9 mars 2021 Tisdagen den 14 september 2021 

Tisdagen den 20 april 2021 Tisdagen den 12 oktober 2021 

Tisdagen den 11 maj 2021 Tisdagen den 9 november 2021 
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__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga nämnder, för kännedom   



 Protokoll  7 (9) 

Sammanträdesdatum  
2020-09-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 7 Ärendenummer KS2020/445 

Förslag på åtgärder/objekt till genomförandeplan för 
länsplanen 2021-2027 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka in 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på objekt/åtgärder i rubricerat ärende, 
daterat 31 augusti 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Region Uppsala har antagit Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala 
län 2018–2029. Planen är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen 
för den regionala infrastrukturen i Uppsala län tidsperioden 2018–2029. 
Länsplanen är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och 
kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram (TRF). 

Länsplanens innehåll är på en förhållandevis översiktlig nivå. De brister som anges 
i planen, dess prioritering, och inriktning behöver många gånger stämmas av mot 
den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via 
särskilda åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra analyser, innan slutlig planering och 
genomförande kan bli aktuellt. 

Region Uppsala har nu påbörjat processen med att ta fram en genomförandeplan 
för 2021 och med utblick fem år framåt. Enligt processen med framtagandet av 
genomförandeplanen ska Region Uppsala ge kommunerna och Trafikverket 
Region Öst möjlighet att inkomma med förslag på objekt/åtgärder som kan tas in i 
genomförandeplanen för 2021 med utblick mot 2027. 

Region Uppsala inbjuder nu länets kommuner att inkomma med objekt/åtgärder i 
transportsystemet som bedöms ha en kostnad under 25 miljoner kronor. Det är 
viktigt att åtgärderna kopplas an till kommunernas egen planering och att det finns 
en plan för aktiviteter som sträcker sig sex år framåt. 

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden kommer i december att besluta om 
genomförandeplan för länsplanen. Länets kommuner och Trafikverket region Öst 
kommer att få ta del av den fastställda genomförandeplanen i december 2020. 

Enköpings kommun har fått utökad svarstid för att inkomma med objekt/åtgärder till 
den 15 september 2020. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på objekt/åtgärder bifogas i excelfil.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka in 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på objekt/åtgärder i rubricerat ärende, 
daterat 31 augusti 2020. 

__________  
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2020/640 

Ledamotsinitiativ- Principiell fråga kring 
budgetöverskridande vid byggnation av bland annat 
familjebadet 

Beslut 
Ledamotsinitiativet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 
2020. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Wikman har inkommit med en skrivelse den 7 september 2020. Av 
skrivelsen framgår att han vill väcka ett ärende på kommande 
kommunstyrelsesammanträde, den 27 oktober 2020, om budgetöverskridandet i 
byggnationen av bland annat familjebadet. Han vill att kommunstyrelsen 
diskuterar den principiella frågan om hur kommunstyrelsen politiskt hanterar att ett 
beslut från kommunfullmäktige blir uppemot 30 miljoner kronor dyrare, eller mer, 
och hur berörda får information om det. 

 __________ 
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