Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 119 2021.403 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina respektive
sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid för sina
sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (1991.900) så att kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare tillträder från och med den 15 oktober valåret (Kap 5, § 5).
Då år 2022 är valår, allmänna val, föreslår kommunledningskontoret att sammanträdet med
nyvalda fullmäktige hålls onsdagen den 19 oktober 2022. Kommunledningskontoret föreslår
också att valberedningens arbete inriktas på att beslut om val till styrelser och nämnder kan
tas av fullmäktige på möte onsdagen den 23 november 2022.

Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 2 november, där budgeten ska behandlas, börjar kl 9.30.
26 januari
23 februari
30 mars (årsredovisning)
27 april
25 maj
15 juni

7 september
28 september
19 oktober (val av fullmäktiges presidium
och valberedning)
26 oktober (delårsbokslut)
2 november (budget, heldag)
23 november (val av styrelser och nämnder)
30 november
14 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2023 äger rum onsdagen den 25 januari.
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Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:

7 februari
22 augusti
7 mars (årsredovisning)
5 september
4 april
26 september (delårsbokslut, KS egna)
9 maj (KS våruppföljning)
17 oktober (delårsbokslut och budget)
7 juni OBS tisdag (våruppföljning)
7 november
20 juni (ramar)
28 november
12 december

Första sammanträdet år 2023 äger rum måndagen den 16 januari för val av
kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga val som kommunstyrelsen ansvarar för.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls 2 onsdagar per månad
under veckorna 3-25 och veckorna 33--50. Med undantag för lovveckorna:
v 7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Ordföranden kan vid behov kalla till ytterligare sammanträden med KSAU.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas presidier sker 3 gånger per år, vid två av dessa
dialogträffar deltar även kommunala bolagens och räddningstjänstförbundets presidier.
-måndagen den 21 februari i samband med årsredovisning
-måndagen den 16 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-tisdagen den 27 september, i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 18 maj.
Arbetsutskottets budgetberedning sker tisdagen 13 september, onsdagen den 14 september,
torsdagen den 15 september och fredagen den 16 september.
Arbetsutskottet har den 19 augusti 2021, § 133 behandlat ärendet och beslutat
om sammanträdesdagar för arbetsutskottet samt lämnat förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2022 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2022 godkänns.
Expedieras till
Klk-Kdir, Klk-avd.chefer, KSAU
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