
 Protokoll  1 (31) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, måndagen den 14 mars 2022, klockan 18.00 
  
Avser paragrafer 37 - 57 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Linbanegatan 12, Kungsängslilja samt via Teams, tisdagen den 8 mars 2022,  

klockan 10.50–15.25 
  
Ajournering Under § 40 klockan 12.34 – 14.00  

Under § 44 klockan 14.30 – 14.40 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Ulrika Ornbrant (C), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande  
Jenny Gavelin (L) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 
Solweig Sundblad (S), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagare Hannu Högberg, stabschef KLF 

Magnus Åsman, utredare, § 40 
Maria Ekblad, kommunjurist, § 40 
Charlotte Bergdahl, fastighetsstrateg, § 40 
Magnus Nideborn, digitaliseringschef, § 40 
Marcus Wennerström, trygg- och säkerhetschef, § 40 
Ulrika K Jansson, kommundirektör 
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Hannu Högberg, stabschef KLF 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-08 
Anslaget sätts upp 2022-03-15 
Anslaget tas ned 2022-04-06 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 50 Ärendenummer KS2022/197 

Beslut om konferens för kommunalråden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunalråden Jesper Englundh (S), Ulrika Ornbrant (C) och Peter Book (M) får 
delta i kvalitetsmässan, där kommunen betalar deltagaravgift, resa och boende.  

Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt H.3. 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt H.3 ska kommunstyrelsens 
arbetsutskott besluta om kommunalråden vill delta på kurser och konferenser inom 
EES-området.  

Jesper Englundh (S), Ulrika Ornbrant (C) och Peter Book (M) har meddelat att det 
vill delta på Kvalitetsmässan i Göteborg som pågår mellan den 2 och 4 maj 2022. 
Mässan är en mötesplats för alla som leder och utvecklar offentlig sektor, som 
funnits sedan 1989.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ledningsstöd, för åtgärd  
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Paragraf 51 Ärendenummer KS2021/510 

Reviderad sammanträdesdag för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022 samt ändrad starttid 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 29 mars 2022 istället 
för den 5 april 2022. 
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden under 2022 startar 
klockan 08.30.  
 

3. Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens arbetsordning punkt 46. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har den 14 september 2022, § 6, fattat 
beslut om sammanträdesdagar för 2022. Då beslutades även att sammanträdena 
under 2022 startar klockan 09.00, vilket nu föreslås ändras till 08.30 med anledning 
av Arena för hållbart växande Enköping.  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande önskar tidigarelägga 
sammanträdet den 5 april till den 29 mars med anledning av att sammanträdet 
krockar med andra sammankomster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 
__________  
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