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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) utses till att justera protokollet.  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställs med följande justeringar:  

- Ärendet Remissvar av Riksarkivets förslag till författningar utgår från dagens 
sammanträde. 

- Ärendet Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa läggs till i 
föredragningslistan.  
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Paragraf 3 Ärendenummer KS2021/693 

Informationsärenden och ärendedragningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och 
ärendedragningarna.  

Sammanfattning 
Kommundirektören Ulrika K Jansson informerar bland annat om 
rekryteringsarbetet till HR-chef och ekonomichef. 

Fasttighetsstrateg Charlotte Bergdahl informerar om framtidens arbetsplats genom 
nytt kommunhus och föredrar ärendet uppdrag - Föreningarnas hus.  

Stabschef Hannu Högberg och verksamhetschef Anna Nilsson föredrar ärendet 
Budget och årsplan för kommunstyrelsen 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
diskuterar hur årsplanen för kommunstyrelsen har tagits fram.  

Ekonomichef Daniel Nilsson föredrar ärendet Yttrande - revisionsrapport, 
granskning av delårsrapport 2021.  

Inköpschef Laila Eklund föredrar ärendet Regler för inköp och 
upphandling. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar policy för inköp och 
upphandling samt hanteringen av inkomna remissvar från nämnderna.  

Utredare Magnus Åsman föredrar ärendena avsiktsförklaring, Enköpings kommun, 
Ledningsregementet och Mälardalens högskola, deltagande i LOFT 2022-2024 och 
översyn av förvaltningsorganisationen Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen.  
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Paragraf 4 Ärendenummer KS2021/902 

Budget och årsplan för kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anta årsplan år 2022.  

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har identifierat behov av koncernstyrning/samordning 
och kommunledningsförvaltningen utvecklar successivt rollen att styra, samordna 
och stödja. Arbetet omfattar framtagande av utvecklingsplaner för samtliga 
avdelningar samt förvaltningsövergripande initiativ med syfte att finna synergier i 
genomförande av uppdrag. Riktningen är långsiktigt agerande med mål om en 
robust kommun inom ekonomisk-, grön- och social hållbarhet. Arbetet ska komma 
medarbetare, brukare och andra berörda till nytta. 

Budget för kommunstyrelsen uppgår till 176,3 miljoner kronor år 2022, vilket är 
en ökning med 5,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Av ökningen består 0,8 
miljoner kronor av arbetet med brotts- och drogsamordning som efter beslut i 
kommunfullmäktige 2021 överförs från socialnämndens budget 
till kommunstyrelsens budget. Flytten sammanföll med att tjänsten 
på socialförvaltningen blev vakant. 

Med framställda förändringar samt med omfördelning av budget 
inom kommunledningsförvaltningen betonas kommunstyrelsens strategiska- och 
taktiska betydelse för att Enköpings kommun ska nå de mål som är beslutade 
av kommunfullmäktige i den långsiktiga planen 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04 
Kommunstyrelsen årsplan 2022, 2021-01-04 
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Paragraf 5 Ärendenummer KS2021/885 

Uppdrag - Långsiktig ekonomisk plan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram 
ett förslag på en långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun under 2022. 

Sammanfattning 
För att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi och öka långsiktigheten i 
kommunens planering och styrning föreslås att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att lämna förslag på en långsiktig ekonomisk plan. Förslaget kommer tas 
fram av ekonomiavdelningen i dialog med andra förvaltningar och bolag. Förslaget 
kommer därefter skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Ett remitterat förslag 
planeras att ställas till fullmäktige under 2022. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till långsiktig ekonomisk plan 
bör: 
- Omfatta kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser. 
- Gälla minst tio år.  
- Innehålla mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning (god kommunal 
hushållning) uppnås. 
- Grundas på en ekonomisk analys och en hållbar utveckling för Enköpings 
kommun. 
- Beskriva konsekvenserna för verksamheten (dimensionering och prioritering). 
- Ange när i tiden och hur ofta planen ska revideras. 
- Motsvara förslagen till god kommunal hushållning i SOU 2021:75 En god 
kommunal hushållning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-12 
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Paragraf 6 Ärendenummer KS2021/783 

Yttrande - revisionsrapport, granskning av 
delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som 
sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens svar 
till revisorerna anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Enköpings kommuns delårsrapport 
per den 31 augusti 2021, KS2021/561. Bedömningen är att delårsrapporten inte är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.  

Följande områden anger revisorerna i granskningen: 
- Avstämning av exploateringsredovisningen mot bokföringen har inte gjorts i 
delårsrapporten. 
- Bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella 
målen. 
- Bedömningen av måluppfyllelsen för verksamhets- och medarbetarmålen är svår 
att göra då det inte finns någon uppföljning av indikatorer och det lämnas ingen 
tydlig bedömning/prognos av måluppfyllelse i delårsrapporten. 
- Bedömningen av god ekonomisk hushållning för kommunen är svår att göra med 
anledning av den information som lämnas i delårsrapporten om måluppfyllelsen för 
verksamhetsmålen. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till kommunstyrelsen gällande 
svar på revisionsrapporten, granskning av delårsrapport 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med yttrande, kommunledningsförvaltningen, 2021-11-28 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-11-15, § 162 
Granskning av delårsrapport 2021, 2021-10-27 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021, 2021-11-01 
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Paragraf 7 Ärendenummer KS2021/128 

Policy för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med 
motiveringen att ta hänsyn till inkomna remissvar från nämnderna. 

Sammanfattning 
Det finns behov av att uppdatera policyn för inköp och upphandling för att använda 
upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå kommunens mål samt tydliggöra 
ansvarsförhållanden.  

Policyn har bearbetats mellan kommunledningsförvaltningen och berörda 
förvaltningar i och med att policyn har gått på nämndremiss med sista svarsdatum 
den 23 december 2021.  

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar på återremiss för att ta hänsyn till inkomna remissvar från 
nämnderna. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt Ulrika 
Ornbrant (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-10 
Policy för inköp och upphandling, 2022-01-10 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 120 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-12-14, § 188 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-15, § 233 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, § 137 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 208 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 197 
Inköps- och upphandlingspolicy, 2018-06-11 

__________ 
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Beslutet skickas till 
Inköpschef Laila Eklund  
Stabschef Hannu Högberg    
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Paragraf 8 Ärendenummer KS2021/127 

Regler för inköp och upphandling  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera regler för inköp och upphandling till 
samtliga nämnder. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhandla senast 31 
mars 2022.  

Sammanfattning 
Den riktlinje för direktupphandling som kommunstyrelsen beslutade om 2016 
behöver ändras för att överensstämma med lagen om offentlig upphandling. För en 
tydligare styrning inom inköp och upphandling behöver ett nytt styrdokument 
omfatta en helhet inom inköp och upphandling som innehåller tydligare 
ansvarsförhållanden och som styrs mot kommunens långsiktiga mål. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram Regler för inköp och 
upphandling som nu bör gå ut på remiss till nämnderna för möjlighet att lämna 
synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-10 
Regler för inköp och upphandling, 2021-12-13 
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2021/901 

Uppdrag - Föreningarnas hus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag på ett ”föreningarnas hus” under september månad 2022 inom 
kommunens fastighetsbestånd. 

Sammanfattning 
Flera föreningar har haft möteslokaler i kommunens lokaler som inte längre är 
tillgängliga. Därför finns det behov av att se över andra förslag på 
ett ”föreningarnas hus”. 

Förslaget bör baseras på en inventering av lokaler som kan vara ändamålsenliga 
för ett ”föreningarnas hus” utifrån en tydlig definierad målgrupp och lokalbehov. 
Förslaget bör även innehålla villkor och konsekvenser för hur ”Föreningarnas 
hus” ska finansieras och förvaltas.  

I uppdraget bör även jämförelser med hur andra kommuner arbetar med liknande 
uppdrag ingå. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tilläggsyrkande att förslaget ska tas fram under september månad 2022. 

Peter Book (M) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut med Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Uppdragsbeskrivning för ”Förutsättningar för ”Föreningarnas hus” 
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Paragraf 10 Ärendenummer KS2020/515 

Utvärdering av kommunens hantering av 
coronapandemin 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Under hösten 2020 genomfördes en utvärdering av kommunens övergripande 
arbete med att hantera pandemin. Utvärderingen utfördes av Combitech på 
uppdrag av kommunstyrelsen och resultatet renderade i en rapport där kommunen 
ansågs ha genomfört en god hantering av pandemin men där också ett antal 
förbättrings- och utvecklingsområden lyftes.  

I samband med att utvärderingen återrapporterades till kommunstyrelsen fick 
kommundirektören i uppdrag att fortsatt arbeta med åtgärdsförslagen så att dessa 
inkorporeras i kommunens långsiktiga beredskapsplanering samt att detta arbete 
skulle återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Bilagan Återrapportering fortsatta arbetet utifrån utvärderingen av 
Coronahanteringen är uppdragets återrapportering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-11 
Återrapportering fortsatta arbetet utifrån utvärderingen av Coronahanteringen 
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2021/478 

Översyn av förvaltningsorganisation 
Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av sammanslagningen mellan 
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen pausas tills översyn av 
politisk organisation är genomförd. 

Sammanfattning 
Socialtjänstens verksamheter är idag organiserade i två förvaltningar med 
tillhörande nämnder, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. På 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 september informerade 
kommunledningsförvaltningen om ett påbörjat arbete hur en sammanslagning 
skulle kunna genomföras. Utgångspunkten för arbetet var en konsultrapport som 
förordar att kommunen bildar en ny gemensam förvaltning. På kommunstyrelsen 
sammanträde den 26 oktober beslutade kommunstyrelsen, § 204, att remittera 
förslaget till samtliga nämnder samt pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. 
Remissvaren har nu inkommit.  

Sammanfattningsvis pekar både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
att tillräckligt bra underlag saknas för att bedöma om en förändring innebär bättre 
förutsättningar för att möta nämndens uppdrag och ge mervärde för invånarna i 
Enköping. De pekar också på att beslut om sammanslagning inte bör tas innan 
beslut om eventuellt ny politisk organisation då detta är av betydelse för 
förvaltningarnas uppdrag. Tekniska nämnden pekar på verksamheten 
samhällsbetalda resor för färdtjänst och riksfärdtjänst som också bör beaktas i en 
översyn. Vidare anser de att administrativa förändringar måste planeras och 
genomförs i samråd med berörda förvaltningar och funktioner. Miljö och 
byggnadsnämnden tar upp alkoholtillsyn och påpekar att en översyn av denna 
gjordes så sent som 2020 och de kan inte se några starka skäl som skulle 
föranleda en organisationsförändring avseende denna verksamhet. De pekar 
också på att ett beslut om en eventuell sammanslagning inte bör föregå den 
pågående översynen av den politiska organisationen. 

Slutligen har SPF Enabygden svarat att en sammanslagning inte skulle tillföra 
mycket för de i allmänheten som berörs. 
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Förvaltningen kan inför det fortsatta arbetet se att det finns fördelar om den 
politiska organisationen är bestämd innan beskrivningen av de 
verksamhetsmässiga konsekvenserna slutförs. Förvaltningen föreslår därför 
kommunstyrelsen att arbetet med genomförandet av sammanslagningen mellan 
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen pausas till översyn av 
politisk organisation är genomförd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-28 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2021-12-15, § 119 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2021-12-15, § 235 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2021-12-15, § 136 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 209 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2021-12-14, § 191 
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2021-12-14, § 108 
Yttrande, SPF Enabygden, 2021-12-15   
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2021/724 

Tidsbegränsning av vigselförrättarnas förordnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Uppmana Länsstyrelsen att tidsbegränsa samtliga förordnanden som 
vigselförrättare från Enköpings kommun. 

2. Föreslå Länsstyrelsen att förordnades längd ska sättas till fyra år. 

3. Föreslå Länsstyrelsen att se över att vigselförrättarna idag uppfyller kraven för 
att verka som vigselförrättare. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets 
kommuner. Vem som utses sker i regel i samråd med kommunen. I nuläget finns 
sju utsedda vigselförrättare i Enköpings kommun.  

Förordnandet till vigselförrättare är idag en blandning mellan tidsbegränsade 
förordnanden och sådana som kvarstår till dess att den förordnade själv avsäger 
sig uppdraget. Endast två av vigselförrättarna har idag tidsbegränsade 
förordnanden. Den lösningen är inte förenlig med äktenskapsbalken och behöver 
justeras. 

Äktenskapsbalken 4 kap. 4 § anger att ”innan någon förordnas till vigselförrättare 
enligt 3 § första stycket 2 ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de 
kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.” Utöver lämplighet 
anges även att ”Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har 
begränsats till att gälla till en angiven dag.” Det framgår även att en vigselförrättare 
som inte uppfyller kraven ska få förordnandet återkallat.  

Uppdraget som vigselförrättare är ett förtroendeuppdrag. Förordnandet bör därför, 
och för att vara förenligt med äktenskapsbalken, tidsbegränsas. Även om 
Länsstyrelsen är den myndighet som ger tillförordnandet bedömer förvaltningen att 
de behöver uppmanas att göra denna åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-18  
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Paragraf 13 Ärendenummer KS2021/897 

Avsiktsförklaring, Enköpings kommun, 
Ledningsregementet och Mälardalens högskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att avsiktsförklaringen godkänns. 

Sammanfattning 
Försvarsmakten, Enköpings kommun och Mälardalens högskola vill med en 
avsiktsförklaring uttrycka ett gemensamt intresse för vidare samverkan rörande 
kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt forskningsprojekt och 
studentarbeten. Mälardalens högskola kommer blir Mälardalens universitet den 1 
januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Ej signerad avsiktsförklaring, 2021-12-13 
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Paragraf 14 Ärendenummer KS2021/812 

Deltagande i LOFT 2022-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ingå 
avtal med RISE, Research Institutes of Sweden AB, avseende partnerskap för 
tillämpad forskning och utveckling inom området kommunal ledning och styrning, 
med fokus på digital transformation, innovation och innovationsledning.  

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
Leda och Organisera Förnyelse och Transformation, LOFT, är en modell för att 
utveckla ny kunskap, testa tjänster, processer och system samt att få tillgång till 
omvärldsanalys och medverka i forskning i samverkan med experter på RISE och 
Mälardalens högskola. Målgruppen är kommunledningar i ett begränsat antal 
kommuner som med stöd av RISE vill arbeta strukturerat med förnyelse och 
transformation. Skellefteå och Lidingö har tecknat avtal och samtal pågår med 
ytterligare sju. Samtal om avtalstecknande pågår i samtliga 4M kommuner. 

Styrgruppen för 4M beslutade tidigare i år att temat för presidieträffen den 13 
oktober i år skulle var innovation och förnyelse. På presidieträffen presenterades 
konceptet för LOFT för kommunstyrelsernas presidium och kommundirektörerna. 
Ärendet har därefter beretts på kommunledningsförvaltningen. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Peter Book (M) yrkar bifall Jenny Gavelins (L) yrkande.  

Jesper Englundh (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar upp ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut.  
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Jenny Gavelins (L) yrkande.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2011-11-17 
Informationsfolder; LOFT – Leda och Organisera Förnyelse och Transformation 
Exempel på partneravtal; Partneravtal 2021 Kommunlabbet 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-11-23, § 229 
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2021/690 

Remissvar av Riksarkivets förslag till författningar 

Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

__________  
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2021/900 

Beslut om särskilt arvode till valnämndens ordförande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att utreda om 
valnämndens ordförande och vice ordförande kan få upphöjt årsarvode per månad 
under valåret istället för en klumpsumma utbetalt i samband med valet. 

Sammanfattning 
Arvode för perioden 2019-2022 regleras av ”Regler för arvoden och partistöd i 
Enköpings kommun”. Av bestämmelserna framgår att kommunstyrelsen 
arbetsutskott fått i uppdrag att besluta om särskilt arvode till valnämndens 
ordförande i anslutning till att val genomförs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 maj 2019, § 11 att valnämndens 
ordförande och vice ordförande får 3,8 procent av basarvodet per valtillfälle för 
arbete på valdagarna under perioden 2019 - 2022.  

Uppdraget som ordförande i valnämnden under ett valår är tyngre än under ett år 
då ett val inte äger rum. Utöver att antalet nämndssammanträden har ökat från 2-4 
sammanträden per år till 9 stycken, blir det också lika många presidieberedningar, 
ordförandeavstämningar och justeringar. Ordförande kommer utöver det 
ovannämnda behöva ta en mer aktiv roll närmare valdagen och vara tillgängliga på 
ett annat sätt än under ett mellanvalsår, bland annat genom att ha en pågående 
dialog med valsamordnaren. 

Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar om att utbetala en summa på 13,6 procent av basarvodet, i samband med 
att valet 2022 äger rum.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om valnämndens 
ordförande och vice ordförande kan få upphöjt årsarvode per månad under valåret 
istället för en klumpsumma utbetalt i samband med valet. 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  
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Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
Peter Books (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07, § 11 

__________ 

Beslutet skickas till 
Ledningsstöd   
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Paragraf 17 Ärendenummer KS2021/510 

Reviderade sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Upphäva sammanträdesdatumen, den 26 april 2022 och den 18 oktober 2022, 
beslutade den 28 september 2021, § 177. 

2. Under 2022 sammanträder kommunstyrelsen, utöver tidigare beslutade datum, 
tisdagen den 12 april 2022 med start klockan 09.00. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Under 2022 sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott, utöver tidigare 
beslutade datum, tisdagen den 13 december 2022 med start klockan 09.00.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 28 september 2021, § 177 punkt ett fattat beslut om 
sammanträdesdagar för år 2022. Kommunledningsförvaltningen har granskat 
datumen för oktober och november då kommunstyrelsen sammanträder fyra 
gånger inom loppet av fyra veckor. Utöver det har en kvalitetsgranskning skett 
gällande de ekonomiska ärenden som kommunstyrelsen behöver hantera.  

Utifrån granskningen har kommunledningsförvaltning kommit fram till att 
kommunstyrelsen ska fastställa årsredovisningen innan den 15 april 2022. Därför 
bör kommunstyrelsen sammanträda den 12 april 2022 istället för den 26 april 2022. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att sammanträdet den 18 oktober 
stryks från sammanträdesplan eftersom delårsrapporten kan behandlas den 25 
oktober istället.  

Det extra sammanträdet den 1 november 2022 föreslås fortsatt vara kvar i 
sammanträdesplanen med anledning av den nya mandatperioden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 september 2021, § 6, att det 
sista sammanträdet för arbetsutskottet för året 2022 skulle ske den 8 november. 
Kommunstyrelsens andra utskott, plan-, mark- och exploateringsutskottet, har 
beslutat att sammanträda den 15 december 2022. För att få en mer samordnad 
beredningsprocess tillsammans med kommunstyrelsens andra utskott föreslås nu 
därför att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 13 december 2022.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-09-18, § 177 

__________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledamöter i kommunstyrelsen  
Kommunikation  
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2021/920 

Komplettering av beslut om ändring av avfallstaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den redan 
godkända Avfallstaxan 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från den 
1 april 2022 i Enköpings kommun. 

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade den 23 april 2021 beslut om att skicka förslag om 
ny avfallstaxa till medlemskommunerna. Detta med anledning av 
att producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 
januari 2022. 

Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om 
den nya taxan. Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked 
om eventuella förändringar i förslaget. Med anledning av beslutssituationen 
togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett medlemsråd den 3 
november 2021 samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december 2021. 

Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband 
med beslut om budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att 
den nya avfallstaxan införs den 1 april 2022 istället för den 1 januari. 
Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det tidigare utskickade 
förslaget till ny avfallstaxa. 

Kommunfullmäktige i Enköpings kommun beslutade den 14 juni 2021, § 89, om 
taxan. De kommuner som redan tagit beslut om taxan behöver ta ett 
kompletterande beslut att den redan beslutade taxan börjar gälla den 1 april istället 
för den 1 januari 2022. 

Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen 
(föreskrifterna), KS2021/355 § 165. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut 
om att ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är 
inte avhängt beslutet om taxan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-01-10 
Skrivelse från Vafab Miljö, 2021-12-20 
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