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Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott, år 2023
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2023:
31 januari, 28 februari, 28 mars, 16 maj, 7 juni, 22 augusti, 12 september, 10
oktober, 14 november, 5 december.

Ärendet
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen samt PLEX-utskottets sekreterare. Kommunens
nämndsekreterarnätverk har också fått möjlighet att lämna synpunkter.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen. 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.
Förslaget utgår från att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder elva
gånger, med möjlighet för presidiet att besluta att ställa in. Sammanträdet följer en
beredningsprocess där kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och dess utskott bör sammanträda sent i
december för att kunna anta kommunstyrelsens årsplan för 2024, med ett
efterföljande kommunfullmäktige sammanträde i januari 2024.
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Ekonomiska konsekvenser
Arvodeskostnaden för ett sammanträde beror dels på hur många
arvodesberättigade som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter
arvoderas med ett heldagsarvode (sammanträden över 4 timmar) eller ett
halvdagsarvode (sammanträden under 4 timmar).
Finansieringen av föreslagna sammanträdena sker inom ram.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har identifierats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-06
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott

Åsa Olsson
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Samtliga ledamöter, för kännedom

Johanna Sköld
Kommunsekreterare
Enköpings kommun
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Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, år 2023
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2023:
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 30 maj, 20 juni, 5 september,
26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december.

Ärendet
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2023 för kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen samt PLEX-utskottets sekreterare. Kommunens
nämndsekreterarnätverk har också fått möjlighet att lämna synpunkter.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen. 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.
Förslaget utgår från att kommunstyrelsen sammanträder elva gånger, med
möjlighet för presidiet att besluta att ställa in. Sammanträdet följer en
beredningsprocess där kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till
kommunstyrelsen, och kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen och dess utskott bör sammanträda sent i december för att
kunna anta kommunstyrelsens årsplan för 2024, med ett efterföljande
kommunfullmäktige sammanträde i januari 2024.
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Ekonomiska konsekvenser
Arvodeskostnaden för ett sammanträde beror dels på hur många
arvodesberättigade som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter
arvoderas med ett heldagsarvode (sammanträden över 4 timmar) eller ett
halvdagsarvode (sammanträden under 4 timmar). Den uppskattade kostnaden för
ett kommunstyrelsesammanträde med heldagsarvode är 50 000 kronor och ett
halvdagsarvode 25 000 kronor, inklusive PO-tillägg.
Finansieringen av föreslagna sammanträdena sker inom ram.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har identifierats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-06

Åsa Olsson
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Samtliga ledamöter, för kännedom
Samtliga nämnder, för kännedom

Johanna Sköld
Kommunsekreterare
Enköpings kommun
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Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, år 2023
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2023:
6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september,
16 oktober, 13 november, 18 december.

Ärendet
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2023 för kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen samt PLEX-utskottets sekreterare. Kommunens
nämndsekreterarnätverk har också fått möjlighet att lämna synpunkter.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen. 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.
Förslaget utgår från att kommunfullmäktige sammanträder tio gånger, med
möjlighet för presidiet att besluta att ställa in. Sammanträdet följer en
beredningsprocess där kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Arvodeskostnaden för ett sammanträde beror dels på hur många
arvodesberättigade som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter
arvoderas med ett heldagsarvode (sammanträden över 4 timmar) eller ett
halvdagsarvode (sammanträden under 4 timmar). Den uppskattade kostnaden för
ett kommunfullmäktige med heldagsarvode är 160 000 kronor och ett
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halvdagsarvode 80 000 kr, inklusive PO-tillägg. Till detta tillkommer en årlig
kostnad för webb-sändning av sammanträdena till ett fast pris av 84 900 kronor per
år och hyra av lokaler till en uppskattad kostnad av 150 000 kronor per år.
Finansieringen av föreslagna sammanträdena sker inom ram.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har identifierats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-03.

Åsa Olsson
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, för kännedom

Johanna Sköld
Kommunsekreterare
Enköpings kommun

