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Kommunstyrelsens plan-, mark- och
exploateringsutskott

Ledamotsinitiativ - Kommunstyrelsens utskotts
handlingar, Anders Wikman (NE)
Förslag till kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut
Kommunstyrelsens Plex-utskott beslutar att avvisa Anders Wikmans (NE)
ledamotsinitiativ, eftersom ledamotsinitiativ inte kan väckas på ett utskott.

Ärendet
Bakgrund
På Plex-utskottets sammanträde den 3 februari 2022 väckte Anders Wikman (NE)
ett ledamotsinitiativ gällande rutinen för publicering av kommunstyrelsens
utskotthandlingar på externa webbplatsen. Anders Wikman väckte även samma
ledamotsinitiativ på kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725) har varje ledamot rätt att väcka
ärenden i nämnden. Någon motsvarande rättighet att väcka ärenden i utskott finns
inte reglerat i kommunallagen och varken kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen har beslutat om att någon sådan möjlighet ska finnas. Vill en
ledamot väcka ett ärende som rör ett utskotts ansvarsområde ska ledamoten
väcka detta ärende i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i sin tur då besluta
att utskottet ska bereda och eventuellt besluta i ärendet (så länge beslutet i fråga
är av sådant slag som kan delegeras enligt kommunallagen).
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Beslutet innebär inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-02
Ledamotsinitiativ Anders Wikman (NE) 2022-02-03
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Åsa Olsson
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för kännedom

Maria Ekblad
Kommunjurist
Enköpings kommun

Med anledning av att det på kommunens hemsida står att KS-utskottens beslutsunderlag
inte längre kommer att publiceras på hemsidan förrän efter utskottsmötena, frågar och
yrkar jag:
1) Vem har beslutat att ändra tidigare rutin, när gjordes det och på vilket mandat?
2) Varför har inte KS-ledamöterna varit delaktiga och informerade om beslutet innan det
kommunicerades på hemsidan?
3) Jag yrkar på att detta beslut rivs upp och att tidigare rutin om att publicera utskottens
dokument återinförs.
Anders Wikman, Nystart Enköping

