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Kommunledningsförvaltningen  
Malin Kvist 
0171-625873 
malin.kvist@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 10.00 följande dagar 2022:  

Tisdagen den 11 januari 2022 Tisdagen den 7 juni 2022 

Tisdagen den 8 februari 2022 Tisdagen den 13 september 2022 

Tisdagen den 8 mars 2022 Tisdagen den 11 oktober 2022  

Tisdagen den 5 april 2022  Tisdagen den 8 november 2022 

Tisdagen den 10 maj 2022  

 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2022 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.  

Varje utskott fattar beslut om sina sammanträdesdagar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen.  
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Kommunledningsförvaltningen bedömning 
Enligt kommunstyrelsens arbetsordning ska arbetsutskottet bereda ärenden till 
kommunstyrelsen, om beredning behövs. I förslaget är det dock bara föreslaget tio 
sammanträden med arbetsutskottet, att jämföras med tolv sammanträden med 
kommunstyrelsen. Anledningen är att arbetsutskottet den 11 oktober 2021 bereder 
både till kommunstyrelsen den 18 oktober 2021 kommunstyrelsen den 25 oktober. 
Kommunstyrelsen den 1 november 2021 bedöms inte behöva någon beredning då 
det bara hanterar valärenden.  

Ekonomiska konsekvenser 
Den uppskattade kostnaden för ett arbetsutskottssammanträde är betydligt lägre 
än ett kommunstyrelsesammanträde då arbetsutskottet har färre ledamöter och 
endast de ordinarie ledamöterna får delta. En uppskattad kostnad för ett möte med 
heldagsarvode (ett sammanträde längre än 4 timmar) är 10 000 kronor och ett 
möte med halvdagsarvode är 5000 kronor, inklusive PO-tillägg. Åtta möten med 
heldagsarvode och två med halvdagsarvode ger då en totalkostnad på 90 000 
kronor för 2022.   

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala och miljömässiga konsekvenser är identifierade.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-19 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Malin Kvist 
Sekreterare 
Enköpings kommun 
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