
 Protokoll  1 (5) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 27 september 2022 klockan 10.30 
  
Avser paragrafer 150 och 149, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2022-09-27 

finns i ordinarie protokoll 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
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 Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2022-09-27 
Anslaget sätts upp 2022-09-27 
Anslaget tas ned 2022-10-19 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan 12, tisdagen den 27 september 2022,  

klockan 09.00 – 09.10 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Elisabeth Norman (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) 
Mats Flodin (M), tjänstgörande ersättare 
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Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Ej tjänstgörande ersättare Staffan Karlsson (M) 
Magnus Hellmark (C) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Tuija Rönnback (NE) 

  
Övriga deltagare Hannu Högberg, Tf. kommundirektör 

Åsa Olsson, kansli- och utredningschef 
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Raine Katajamäki, utredare 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
Helena Löfgren, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 
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Yttrande om överklagad detaljplan för del av Grillby 64:1 och Grillby 8:3 .......................................................... 5 
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Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 149 Ärendenummer KS2022/634 

Samverkansavtal med polisen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. kommunen undertecknar samverkansavtalet med Polisen, 
 

2. samverkansavtalet ersätter tidigare samverkansavtal med Polisen 
(KS2019/42). 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Samverkansavtalet mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten lokalt i 
Enköping syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan organisationerna. 
Målet är att gemensamt rikta insatserna för att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i kommunen. Våra organisationer har gemensamma nämnare där 
kommunfullmäktiges mål om att ”skapa förutsättningar för en hållbar och trygg 
livsmiljö”, kan möta polisens vision ”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert” 
och polisens verksamhetsidé om att ”nära medborgarna och tillsammans leder vi 
effektivt och engagerat det brottsbekämpande arbetet”.  

För att nå dessa mål på lokal nivå åtar sig kommunen och polisen att  

• Samfällt underlätta god samverkan, utifrån en gemensam lägesbild av de 
utmaningar och problem som den geografiska kommunen har eller kan 
komma att få. 

• Ömsesidigt ta ansvar för att de villkor, åtaganden och skyldigheter som 
anges i avtalet uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-13, § 139 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-07-14 
Samverkansavtal 2022–2023 
Samverkansavtal 2019–2022, 2019-01-15 
__________ 

Beslutet skickas till: 
Polisen  
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Sammanträdesdatum  
2022-09-27  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 150 Ärendenummer KS2020/547 

Yttrande om överklagad detaljplan för del av Grillby 
64:1 och Grillby 8:3 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. överlämna yttrandet daterat 14 september 2022 till mark- och 
miljödomstolen. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
En granne har överklagat kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen för del av 
Grillby 64:1 och Grillby 8:3. Mark och miljödomstolen har översänt handlingar och 
ger kommunen möjlighet att yttra sig över dessa.  

Kommunen har medgivits förlängt svarsdatum till 28 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-09-15, § 76 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-09-14 
Yttrande, daterat 2022-09-14 
Underrättelse 2022-09-02 
__________ 

Beslutet skickas till: 
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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