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Sammanträdesdatum  
2021-02-09  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  
Justeringens plats och tid 17 februari 2021, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 1 - 3 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
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 2021-02-09 
Anslaget sätts upp 2021-02-18 
Anslaget tas ned 2021-03-12 
Sista dag att överklaga 2021-03-11 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Kungsängslilja, tisdagen den 9 februari 2021, klockan 10.00–10.25 
  
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) 
Anders Lindén (SD) 

  
Övriga deltagare Hannu Högberg, stabschef 

Ulrika K Jansson, kommundirektör 
Anna Hallberg, strategisk samhällsplanerare 
Sandra Mäkinen, strategisk samhällsplanerare, trafik och infrastruktur 
Malin Kvist, sekreterare 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2020/748 

Svar på förfrågan om prioriterade åtgärder till 
länstransportplan 2022-2033/2037 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar blanketten ”brister och behov” daterat 
210125 som svar på förfrågan om prioriterade åtgärder till länstransportplan 2022-
2033/2037. 

Beskrivning av ärendet 
Region Uppsala har påbörjat arbetet med att ta fram en ny Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län för perioden 2022–2033 och 2022–2037. 
Bakgrunden till att två perioder anges är att Trafikverket har fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram inriktningsunderlag för två alternativa planperioder. 
Regeringen har ännu inte lämnat några direktiv för arbetet med länsplanen men en 
viktig del är att samla in länets kommuners behov och brister i transportsystemet.  

För att säkerställa att Region Uppsala har ett bra underlag inför arbetet med att ta 
fram en länsplan önskar regionen att länets kommuner inkommer med sina brister 
och behov längs med det statliga vägnätet. 

I dagsläget saknar Region Uppsala besked om inriktning och ekonomiska 
planeringsramar. Besked om detta kan tidigast ges i samband med kommande 
infrastrukturproposition eller i direktivet till Region Uppsala. 

Enköpings kommun har fått förlängd svarstid till den 11 februari. 

Strategiska samhällsplanerarna Sandra Mäkinen och Anna Hallberg redogör för 
ärendet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att prioritera åtgärder som bidrar till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Det innebär att åtgärderna ska bidra till att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och en långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för invånarna och näringslivet i hela landet.  

Högsta prioritet har: 

• Ny järnväg Enköping-Uppsala (Arosstråket) 
• Ny Hjulstabro 
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• Fortsatt ombyggnation av riksväg 55 (Enköping-Litslena och Örsundsbro-
Kvarnbolund) 

• Ombyggnation riksväg 55 (Enköping-Strängnäs) 
• Gång- och cykelväg (Litslena-Örsundsbro, Alstabadet, Hjälstaviken) 
• Ombyggnation av korsningen vid södra infarten Örsundsbro  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar blanketten ”brister och behov” daterat 
210125 som svar på förfrågan om prioriterade åtgärder till länstransportplan 2022-
2033/2037. 

__________ 
 
Kopia till: 
Region Uppsala 
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