
 Protokoll  1 (6) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-31  

Kommunstyrelsen 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, måndagen den 31 oktober 2022, klockan 17.00 
  
Avser paragrafer 200 - 202 
  
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 2022-10-31 
Anslaget sätts upp 2022-10-31 
Anslaget tas ned 2022-11-22 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid KLF Kungsängslilja, måndagen den 31 oktober 2022, klockan 16.30–16.34 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Anders Wikman (NE), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Bitte Myrsell (M) 
Agneta von Schoting (NE) 
Per Elfving (KD)  
Ulrika Ornbrant (C) 
Svante Forslund (L) 
Solweig Sundblad (S) 
Johan Enfeldt (S) 
Linda Johansson (S) 
Sverker Scheutz (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Krister Larsson (M) 

Monica Avås (M) 
Johan Engwall (S) 



 Protokoll  2 (6) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-31  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör 
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum  
2022-10-31  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
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Sammanträdesdatum  
2022-10-31  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 200  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-10-31  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 201  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-10-31  

Kommunstyrelsen 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 202 Ärendenummer KS2022/321 

Enköpings kommuns skattesats för 2023 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för 2023 
fastställs till 21:34 per skattekrona. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige kommer att fastställa budget för 2023 under december månad 
vilket innebär att beslut om skattesats för 2023 måste tas i ett särskilt beslut. 

Kommunallagen, 11 kap. 8 §, föreskriver att ”Förslag till budget ska upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas 
verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 
Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för 
den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten 
under det följande året. Lag (2019:835).” 

Budget ska enligt kommunallagen fastställas före december månads utgång och 
fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare. 

Skattesatsen för 2022 är 21:34 per skattekrona. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens förtroendevalda revisorer 
Samtliga partier 
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