Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-19
Anci Eyoum
616130
2020.261 KS

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Förvaltningens yttrande
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 3 november, där budgeten ska behandlas,
börjar kl 9.30.
27 januari
24 februari
31 mars (årsredovisning)
28 april
26 maj
23 juni

8 september
29 september
27 oktober (delårsbokslut)
3 november (budget, heldag)
24 november
15 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2022 äger rum onsdagen den 26 januari.

Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:
8 februari
8 mars (årsredovisning)
12 april
10 maj (ramar + KS våruppföljning)
7 juni (våruppföljning)
21 juni

23 augusti
6 september
27 september (delårsbokslut, KS egna)
18 oktober (delårsbokslut och budget)
8 november
29 november
13 december

Första sammanträdet år 2022 äger rum måndagen den 7 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00
under veckorna 3-6, 8-13, 15-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden
med KSAU hålls v 7 sportlovsveckan, v 14 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 15 februari och tisdagen den 16 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 18 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 27 september och tisdagen den 28 september,
i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2021-2023.
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 14 april och torsdagen den 15 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 14 september,
onsdagen den 15 september, torsdagen den 16 september och fredagen den 17 september.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för
år 2021 godkänns.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2021 godkänns.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2021 godkänns

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbundet
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