
Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-10-31  
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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 
  
 



Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2022-10-26 KS2022/321 

 

  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Ann-Sofie Magnusson 
0171-62 51 64 
ann-sofie.magnusson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Enköpings kommuns skattesats för 2023 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. skattesatsen för 2023 är 21:34 kronor, 

2. paragrafen direktjusteras. 

Sammanfattning 
Beslut av kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 har 
flyttats fram till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022 enligt 
revideringen av tidplanen för styrning och uppföljning 2022 (reviderad 2022-10-24) 
beslutad av kommunstyrelsen den 25 oktober 2022, § 195 (KS2022/531). 

Enligt kommunallagen ska skattesatsen för kommande år beslutas senast den 30 
november innevarande år och därför måste kommunfullmäktige besluta om 
skattesatsen på sammanträde den 28 november 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 
Tjänsteskrivelse, Revidering av tidplan för styrning och uppföljning 2022 (reviderad 
2022-10-24) (KS2022/531), kommunledningsförvaltningen, 2022-10-26 

 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
KLF ekonomiavdelning, för kännedom 
Skatteverket, för kännedom 
Samtliga partier, för kännedom 
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