
 Protokoll  1 (5) 

Sammanträdesdatum  

2021-10-26  

Kommunstyrelsen 

 

  

Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 26 oktober, klockan 12:00 

  

Avser paragrafer 191 och 192, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2021-10-26 

finns i ordinarie protokoll 

  

Sekreterare  

 Clara Thorgren 

  

Ordförande  

 Peter Book (M 

  

Justerande  

 Jesper Englundh (S) 

  

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

  

Plats och tid Kungsängslilja, tisdagen den 26 oktober 2021, klockan 10.00 

  

Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 

Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 

Bitte Myrsell (M) 

Magnus Hellmark (C) 

Jenny Gavelin (L) 

Bo Reinholdsson (KD) 

Kenneth Hällbom (MP) 

Matz Keijser (S) 

Solweig Sundblad (S) 

Solweig Eklund (S) 

Linda Johansson (S) 

Anders Wikman (NE) 

Anders Lindén (SD) 

Kristjan Valdimarsson (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M) 

Staffan Karlsson (M) 

Ingvar Magnusson (NE) 

Tuija Rönnback (NE) 

Lars Wistedt (SD) 

  

Tjänstepersoner  Ulrika K Jansson, kommundirektör  

Anna Nilsson, verksamhetsstrateg  

Clara Thorgren, kommunsekreterare 

Anna Hallberg, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tobias Viberg, planarkitekt  
  



 Protokoll  2 (5) 

Sammanträdesdatum  

2021-10-26  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

  

Bevis om anslag  

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 

på enkoping.se/anslagstavla. 

  

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2021-10-26 

Anslaget sätts upp 2021-10-26 

Anslaget tas ned 2021-11-17 

  

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 

  
 

  



 Protokoll  3 (5) 

Sammanträdesdatum  

2021-10-26  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Innehållsförteckning 

 

Ärende Sidnr 

Yttrande över - Samråd avseende uppdaterad vägplan väg 55 Enköping -Litslena .......................................... 4

Yttrande över - Samråd avseende uppdaterad vägplan väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund ............................... 5

 
 



 Protokoll  4 (5) 

Sammanträdesdatum  

2021-10-26  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 191 Ärendenummer KS2021/642 

Yttrande över - Samråd avseende uppdaterad vägplan 
väg 55 Enköping - Litslena 

Kommunstyrelsens beslut 

Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 6 oktober 2021 som svar på remissen. 

Sammanfattning 

Trafikverket arbetar med att ta fram en ny vägplan för riksväg 55 på sträckan 

Enköping-Litslena. Den nya vägplanen syftar till att möjliggöra så kallad 2+1-väg 

med en målhastighet på 100 km/h samt parallell gång- och cykelväg. Sträckan 

utgör en viktig regional förbindelse med omfattande arbetspendling. Under 

perioden 2021-09-22 – 2021-10-13 genomförs ett kompletterande samråd och 

kommunen har fått handlingarna att lämna yttrande över. 

Kommunen har sammanställt sina synpunkter över det reviderade 

samrådsmaterialet i en skrivelse daterad 2021-10-06 och bedömer denna som 

lämplig att överlämna som remissvar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag PLEX, 2021-10-14 § 81 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-06 

Yttrande, daterad 2021-10-06 

__________ 

 

Beslutet skickas till:  

Trafikverket + yttrande 

Plan- och exploateringsavdelningen  



 Protokoll  5 (5) 

Sammanträdesdatum  

2021-10-26  

Kommunstyrelsen 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 192 Ärendenummer KS2021/643 

Yttrande över - Samråd avseende uppdaterad vägplan 
väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund 

Kommunstyrelsens beslut 

Enköpings kommun lämnar yttrande daterat 6 oktober 2021 som svar på remissen. 

Sammanfattning 

Trafikverket arbetar med att ta fram en ny vägplan för riksväg 55 på sträckan 

Örsundsbro- Kvarnbolund. Den nya vägplanen syftar till att möjliggöra så kallad 

2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h samt parallell gång- och cykelväg. 

Sträckan utgör en viktig regional förbindelse med omfattande arbetspendling. 

Under perioden 2021-09-22 – 2021-10-13 genomförs ett kompletterande samråd 

och kommunen har fått handlingarna att lämna yttrande över.  

 

Kommunen har sammanställt sina synpunkter över det reviderade 

samrådsmaterialet i en skrivelse daterad 2021-10-06 och bedömer denna som 

lämplig att överlämna som remissvar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, PLEX, 2021-10-14 § 82 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-06 

Yttrande, daterat 2021-10-06  

__________ 

 

Beslutet skickas till:  

Trafikverket + yttrande 

Plan- och exploateringsavdelningen 


