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Samhällsbyggandsförvaltningen 
Kristina Nilsson 
  
Kristina.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens plan-, 
mark- och exploateringsutskott, år 2023 
 

Förslag till kommunstyrelsens plex-utskotts beslut 
Kommunstyrelsens Plex-utskott sammanträder klockan 9.00 följande onsdagar 
under 2023. 

1 februari, 1 mars, 29 mars, 17 maj, 7 juni, 

 20 september, 11 oktober, 15 november, 6 december 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess tre utskott, 
personalutskottet, arbetsutskottet och Plex-utskottet. 

Utskotten fattar beslut om sina egna sammanträdesdagar. 

Ärendets beredning 
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomi- och 
kvalitetsavdelningen, sekreteraren samt kommunsekreteraren. 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 Plex-utskott sammanträder nio gånger. 
Sammanträdet följer en beredningsprocess där kommunstyrelsens utskott bereder 
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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. 

 

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 datera 2022-05-16 
 
 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Kristina Nilsson 
Nämndsekreterare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga ledamöter, för kännedom 
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