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Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, onsdagen den 16 november 2022, klockan 15.30 
  
Avser paragrafer 160 - 186 
  
Sekreterare  
 Helena Edin 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-11-08 
Anslaget sätts upp 2022-11-17 
Anslaget tas ned 2022-12-09 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan 12, tisdagen den 8 november 2022, klockan 

08.30 – 13.30 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Anders Wikman (NE), 1:e vice ordförande 
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Ulrika Ornbrant (C) 
Per Elfving (KD) 
Johan Enfeldt (S) 
Bitte Myrsell (M), tjänstgörande ersättare 
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Övriga deltagare Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör 
Maria Ekblad, kommunjurist 
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef, kommunledningsförvaltningen 
Micael Mjöbäck, kommunarkivarie, kommunledningsförvaltningen 
Clara Thorgren, hållbarhetsstrateg, kommunledningsförvaltningen 
Eva-Lena Lundholm, controller, kommunledningsförvaltningen 
Magnus Nideborn, digitaliseringschef, kommunledningsförvaltningen 
Hannu Högberg, stabschef, kommunledningsförvaltningen 
Daniel Nilsson, ekonomichef, kommunledningsförvaltningen 
Ann-Sofie Magnusson, controller, kommunledningsförvaltningen 
Ingela Höij, controller, kommunledningsförvaltningen 
Anna Holmström, näringslivschef, kommunledningsförvaltningen 
Marcus Wennerström, trygghets- och säkerhetschef, 
kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
Helena Edin, kommunsekreterare 
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Paragraf 160  

Upprop och val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Upprop genomförs och Jesper Englundh (S) väljs till justerare.  

__________  
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Paragraf 161  

Godkännande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 162 Ärendenummer KS2022/19 

KD informerar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren informerar om bland annat: 

• regionala uppdrag 
• digitaliseringsarbetet 
• samhällsbyggnadsprocessen 

__________  
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Paragraf 164 Ärendenummer KS2022/404 

Starttid för kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträden 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sammanträdena under 2023 startar 
klockan 08.30. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj, § 99 att sammanträda följande dagar 
2023: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 16 maj, 7 juni, 22 augusti, 12 september, 10 
oktober, 14 november och 5 december.   

Enligt kommunstyrelsens reglemente punkt 32, ska styrelsen sammanträde på dag 
och tid som styrelsens bestämmer. Kommunstyrelsens beslutade inte om vilken tid 
sammanträden ska starta och därför behöver nytt beslut fattas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-10, § 99 
__________ 
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