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Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen m.m. – svar
på återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 § 245 om följande sammanträdesdagar för
2017: 29 januari (start kl. 13.00), 26 februari, 26 mars (start kl. 9.00), 23 april, 21 maj,
18 juni (start kl. 13.00), 24 september (start kl. 13.00), 29 oktober, 26 november (start
kl. 13.00) och 17 december.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog 31 oktober 2017 en sammanträdesplan för
kommunstyreslen m.m. Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-13 § 401 att
återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att se om sammanträdet
29 oktober 2018 skulle kunna flyttas till en annan vecka.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår följande dagar som sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen: 30 januari (tisdag), 12 februari, 27 februari, 12 mars, 27 mars
(tisdag), 9 april, 23 april, 7 maj, 21 maj, 4 juni, 19 juni (tisdag), 27 augusti, 10
september, 25 september (tisdag), 8 oktober 15 oktober, 22 oktober 29 oktober,
12 november, 27 november (tisdag), 10 december.

Övriga möten
Som utvecklingsdagar föreslås för 2018 följande dagar: 22 januari, 5-6 mars, 14 maj,
17 september och 19 november. Deltagare på utvecklingsdagarna föreslås liksom
tidigare vara kommunstyrelsen, koncernledningsgruppen samt nämnds- och
bolagspresidier. Förslag till fyra ordförandekonferenser för samtliga nämnder och
styrelser är måndagarna 19 februari, 16 april, 3 september och 5 november.
Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd under kommunstyrelsen samt nämnder
beslutar om sina sammanträdesdagar med utgångspunkt i kommunstyrelsens
sammanträdesplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
utvecklingsdagar samt ordförandekonferenser år 2018, samt
att överlåta åt kommunfullmäktiges presidium att ta ställning till om fullmäktiges
sammanträde 29 oktober 2018 också ska flyttas.
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Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2018
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige sammanträda en gång i
månaden, förutom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för
sammanträdena. Kommunstyrelsens förvaltning tar fram ett förslag som fullmäktiges
presidium bereder inför fullmäktiges behandling av ärendet.
Remiss om dagsammanträden
Inför beslut om sammanträdesplanen finns ett uppdrag om dagsammanträden för
kommunfullmäktige att ta ställning till. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19,
§ 158, att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda kostnadsbilden för att förlägga
fullmäktiges sammanträden på dagtid, redovisa erfarenheter från andra kommuner som
har infört dagsammanträden och remittera ärendet till de politiska partierna och
kommunfullmäktiges demokratiberedning för yttrande kring för- och nackdelar med
dag- respektive kvällssammanträden. I remissen finns följande frågor för
ställningstagande:
- att genomföra två tester av dagsammanträden 2018,
att lokalfrågan och möbleringen under sammanträdena ses över,
att mötesformer i sin helhet ses över, t. ex hur kan man hitta formerna, t.ex. att ha gruppmöten
samma dag som kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivesle 9 oktober 2017 sammanställt de inkomna
yttrandena och överlämnar dem till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunfullmäktiges presidium har beredningsmöte efter kommunstyrelsens möte
16 oktober 2017 och har således möjlighet att beakta kommunstyrelsens ställningstagande om dagsammanträden inför sitt förslag till sammanträdesplan.
Förslag till sammanträdesplan 2018
I förvaltningens förslag till fullmäktiges presidium finns två sammanträden med start
dagtid, i enlighet med uppdraget att genomföra två tester av dagsammanträden 2018, som finns
i remissen om dagsammanträden. Förslaget är att mötet i mars börjar kl. 9.00, då
ungdomsdebatten är inplanerad, och budgetmötet i juni börjar kl. 13.00. Vid test av två
olika starttider finns de erfarenheterna med i en eventuell utvärdering av sammanträdestider inför planeringen för sammanträdesplanen 2019.
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Förslaget för 2018 är att kommunfullmäktige som tidigare sammanträder på
måndagar, den tredje eller sista måndagen i månaden. Kommunstyreslen, nämnder och
bolagsstyrelser anpassar sina sammanträdesplaner efter kommunfullmäktiges beslut om
mötesplan.
Nuvarande mandatperiod för fullmäktige sträcker sig till och med 14 oktober 2018. Det
innebär att sammanträdena från och med oktober 2018 är med ”nya” fullmäktige.
Förslaget till sammanträdesplan är avstämt med den planerade årskalendern 2018 för
uppföljningar och budgetprocess, sammanträdesplanerna för landstingsfullmäktige och
regionförbundets styrelse och arbetsutskott samt primärkommunala nämnden. Förslaget
är även avstämt med de planerade skolloven under 2018 för att i möjligaste mån undvika
möten under skolloven. Förslaget innebär att sammanträdet i oktober 2018 infaller
under höstlovet 2018, detta för att ålderspresidenten i ”nya” fullmäktige ska kunna
bereda ärendena till KF-utskicket. Val av presidium och valberedning sker på
sammanträdet i oktober.
Sammanträdesplan för presidieberedning, demokratiberedning och valberedning
beslutas i respektive beredning.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nedanstående sammanträdesplan för kommunfullmäktige under 2018:
29/1, 26/2 26/3 (start kl. 9.00), 23/4, 21/5, 18/6 (start kl. 13.00),
24/9, 29/10, 26/11, 17/12
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