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Sammanträdesdatum  

2022-08-18  

Kommunstyrelsens PLEX-utskott 

 

  
Justeringens plats och tid Måndagen den  22 augusti  2022 klockan 15.00 
  
Avser paragrafer 65 - 71 
  
Sekreterare  
 Kristina Nilsson 
  
Ordförande  
 Ulrika Ornbrant 
  
Justerande  
 Anders Wikman 
  
  
Bevis om anslag  

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens PLEX-utskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-08-18 
Anslaget sätts upp 2022-08-24 
Anslaget tas ned 2022-09-15 
Sista dag att överklaga 2022-09-14 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens PLEX-utskott 
  
Plats och tid KLF Kungsängslilja, torsdagen den 18 augusti 2022 klockan 13:00-16:00. 

Ajournering 14:20-14:25 och 15:00-15:15. 
  
Beslutande Ulrika Ornbrant, Ordförande (C) 

Anders Wikman, Vice ordförande (NE) 
Staffan Karlsson (M) 
Jenny Gavelin (L), paragraf 65-70 
Solweig Sundblad (S), Teams 
Matz Keijser (S) 
Anders Lindén (SD) 
Kenneth Hällbom (MP),paragraf 71 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bo Reinholdsson (KD)Teams 

Kenneth Hällbom (MP), paragraf 65-70 
Peter Book (M) 
Jesper Englund (S) 
Linda Johansson (S) 
Ingvar Magnusson (NE) Teams 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
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Övriga deltagare  

Patrik Holm, planchef 
Anna Ahrling, exploateringschef, paragraf 65-68 
Tobias Viberg, planarkitekt 
Isabell Eklund, projektledare stadsutveckling 
Anders Lindholm, kommunekolog, paragraf 65-67 
Nikoline Gustafsson, delprojektledare Svenska kraftnät, paragraf 65-67 
Johan Ulleryd, programledare Svenska Kraftnät, paragraf 65-67 
Jonas Rune, sektionschef WSP, paragraf 65-67 
Kristina Nilsson, sekreterare 
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Paragraf 68 Ärendenummer KS2022/550 

Information – Ordförandeförslag om kommunalt 
huvudmannaskap i Bredsandsskogen 

Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut 
 

1.Utskottet tackar för informationen 

2.Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att beskriva hur den aktuella frågan 

om ett kommunalt huvudmannaskap för Bredsandsskogen kan lösas, utan att det 

först bildas en samfällighetsförening och en gemensamhetsanläggning för gator 

och grönområden. 

3. Möjligheter, svårigheter och kostnader ska redovisas på nästkommande möte 

med Plex-utskottet 

Ärendet 

Bakgrund 

Boende i Bredsandsskogen har kontaktat kommunen och ifrågasatt 

huvudmannaskapet i Bredsansskogen. De boende anser att kommunen skall vara 

huvudman för områdens gator och grönområden. 

Plex-utskottet beslutade 2022-06-09 § 62 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för ett kommunalt huvudmannaskap i 

Bredsandsskogen samt att utredningen ska redovisas i augusti 2022. 

Samhällsbyggandsförvaltningens planavdelning har tillsammans med 

exploateringsavdelningen gått igenom de juridiska och processmässiga 

förutsättningar som råder i frågan. Utredningar av anläggningsteknisk karaktär 

kommer att genomföras i samband med eventuell överlåtelse av anläggningen. 

Planchef Patrik Holm redovisar ärendet. 

 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE): Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att beskriva 

hur den aktuella frågan om ett kommunalt huvudmannaskap för Bredsandsskogen 
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kan lösas, utan att det först bildas en samfällighetsförening och en 

gemensamhetsanläggning för gator och grönområden. Möjligheter svårigheter och 

kostnader ska redovisas på nästkommande möte med Plex-utskottet. 

Matz Keijser (S) och Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till  yrkandet från Anders 
Wikman (NE) 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om utskottet kan 

godkänna tilläggsyrkandet från Anders Wikman (NE). Utskottet bekräftar detta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens  förslag till kommunstyrelsens plex-

utskotts beslut 

Utskottet tackar för informationen. 

 

 

__________ 
Kopia till: Planavdelningen och exploateringsavdelningen för handläggning 
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