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Ärendenummer KS2021/510

Beslut om sammanträdesdagar 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum:
Tisdagen den 25 januari 2022

Tisdagen den 27 september 2022

Tisdagen den 22 februari 2022

Tisdagen den 18 oktober 2022

Tisdagen den 22 mars 2022

Tisdagen den 25 oktober 2022

Tisdagen den 26 april 2022

Tisdagen den 1 november 2022

Tisdagen den 24 maj 2022

Tisdagen den 22 november 2022

Tisdagen den 21 juni 2022
2. Tidplan för styrning och uppföljning daterad 26 augusti 2021 antas.
3. Ge kommundirektören delegation att ändra datum i tidsplanen för styrning
och uppföljning.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum:
Måndagen den 14 februari 2022

Måndagen den 19 september 2022

Måndagen den 14 mars 2022

Måndagen den 17 oktober 2022

Tisdagen den 19 april 2022

Måndagen den 14 november 2022

Måndagen den 16 maj 2022

Måndagen den 12 december 2022

Måndagen den 13 juni 2022

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens
arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och exploateringsutskott.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-09-28
Kommunstyrelsen

Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen. Kommunens nämndsekreterarnätverk har också fått
möjlighet att lämna synpunkter
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen,
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. 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. I förslaget har också
hänsyn i mesta möjliga mån tagits till skollov och Sveriges Kommuner och
Landstings mötesplanering.
Förslaget är att kommunfullmäktige sammanträder nio gånger och
kommunstyrelsen tolv gånger. Antalet sammanträden med kommunstyrelsen beror
på att man tidigare efterfrågat ett extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni,
utan ett efterföljande kommunfullmäktige, för att kommunstyrelsen ska hinna fatta
nödvändiga beslut innan sommaren. Sedan har man från ekonomiavdelningen
efterfrågat ett kommunstyrelsesammanträde i oktober för att behandla
delårsrapporten vid tidigast möjliga tillfälle. Bedömningen är att det är en bättre
lösning med ett extra sammanträde den 18 oktober än att flytta sammanträdet den
25 oktober 2021. Detta för att det ska finnas tid för beredning mellan
arbetsutskottet och kommunstyrelsen och för att undvika att ett
kommunfullmäktigesammanträde på måndagen följs av ett långt
kommunstyrelsesammanträde dagen efter. Slutligen behövs även ett extra
sammanträde med kommunstyrelsen den 1 november 2022 med anledning av den
nya mandatperioden. Detta för att kommunstyrelsen måste utse ledamöter till
utskotten.
Kommunledningsförvaltningen har också tagit fram förslag till tidsplan för styrning
och uppföljning för 2022. För att arbetet med årsredovisning, årsplaner och taxor
och avgifter ska fungera enligt tidplanen är det viktigt att alla nämnder inklusive
kommunstyrelsen planerar sina möten så att tidplanen kan hållas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Malin Kvist
0171-625873
malin.kvist@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-09-07

KS2022/510

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen samt tidplan för styrning och
uppföljning
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträde sammanträder måndagar följande dagar 2022:
Måndagen den 14 februari 2022

Måndagen den 19 september 2022

Måndagen den 14 mars 2022

Måndagen den 17 oktober 2022

Måndagen den 19 april 2022

Måndagen den 14 november 2022

Måndagen den 16 maj 2022

Måndagen den 12 december 2022

Måndagen den 13 juni 2022

Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar följande dagar 2022:
Tisdagen den 25 januari 2022
Tisdagen den 22 februari 2022

Tisdagen den 27 september 2022

Tisdagen den 22 mars 2022

Tisdagen den 18 oktober 2022

Tisdagen den 26 april 2022

Tisdagen den 25 oktober 2022

Tisdagen den 24 maj 2022

Tisdagen den 1 november 2022

Tisdagen den 21 juni 2022

Tisdagen den 22 november 2022

2. Tidplan för styrning och uppföljning daterad 2021-08-26 antas.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör delegation att ändra datum i
tidplanen för styrning och uppföljning.
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Ärendet
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år
2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens
arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och exploateringsutskott.
Ärendets beredning
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och
kvalitetsavdelningen. Kommunens nämndsekreterarnätverk har också fått
möjlighet att lämna synpunkter
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen,
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. 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. I förslaget har också
hänsyn i mesta möjliga mån tagits till skollov och Sveriges Kommuner och
Landstings mötesplanering.
Förslaget är att kommunfullmäktige sammanträder nio gånger och
kommunstyrelsen tolv gånger. Antalet sammanträden med kommunstyrelsen beror
på att man tidigare efterfrågat ett extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni,
utan ett efterföljande kommunfullmäktige, för att kommunstyrelsen ska hinna fatta
nödvändiga beslut innan sommaren. Sedan har man från ekonomiavdelningen
efterfrågat ett kommunstyrelsesammanträde i oktober för att behandla
delårsrapporten vid tidigast möjliga tillfälle. Bedömningen är att det är en bättre
lösning med ett extra sammanträde den 18 oktober än att flytta sammanträdet den
25 oktober 2021. Detta för att det ska finnas tid för beredning mellan
arbetsutskottet och kommunstyrelsen och för att undvika att ett
kommunfullmäktigesammanträde på måndagen följs av ett långt
kommunstyrelsesammanträde dagen efter. Slutligen behövs även ett extra
sammanträde med kommunstyrelsen den 1 november 2022 med anledning av den
nya mandatperioden. Detta för att kommunstyrelsen måste utse ledamöter till
utskotten.
Arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet fattar
egna beslut om sina sammanträdesdagar.
Kommunledningsförvaltningen har också tagit fram förslag till tidsplan för styrning
och uppföljning för 2022. För att arbetet med årsredovisning, årsplaner och taxor
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och avgifter ska fungera enligt tidplanen är det viktigt att alla nämnder inklusive
kommunstyrelsen planerar sina möten så att tidplanen kan hållas.
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
halvdagsarvode 80 000 kr, inklusive PO-tillägg. De föreslagna nio
kommunfullmäktigesammanträden, där uppskattningsvis två kommer arvoderas
med heldagsarvode, skulle ge en totalkostnad på 880 000 kronor. 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.
Den uppskattade kostnaden för ett kommunstyrelsesammanträde med
heldagsarvode är 50 000 kronor och ett halvdagsarvode 25 000 kronor, inklusive
PO-tillägg. Den uppskattade kostnaden för de föreslagna elva sammanträden med
kommunstyrelsen, om man antar att två sammanträden blir
halvdagssammanträden blir då totalt 550 000 kr.
Finansieringen av föreslagna sammanträdena sker inom ram.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har identifierats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Malin Kvist
Sekreterare
Enköpings kommun

