Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-05-08

§ 86
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2018
KS-2017/314
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige år 2018 sammanträder den 24 januari, 7 mars, 18 april, 30 maj, 15
augusti, 26 september, 24 oktober och 21 november.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att kommunstyrelsen år 2018 sammanträder den 29 januari, 19 mars, 23 april, 28 maj, , 20
augusti, 17 september, 15 oktober och 10 december, samt
att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 15 januari, 5 mars, 9 april, 14 maj, 6
augusti, 3 september, 1 oktober och 26 november.
Ärende
Tjänsteskrivelse 2017-05-04 har varit utsänd.

Exp till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny
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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-05-04

Diarienummer
KS-2017/343

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider
2018
KS-2017/343
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige år 2018 sammanträder den 24 januari, 7 mars, 18 april, 30 maj, 15
augusti, 26 september, 24 oktober och 21 november.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att kommunstyrelsen år 2018 sammanträder den 29 januari, 19 mars, 23 april, 28 maj, , 20
augusti, 17 september, 15 oktober och 10 december, samt
att kommunstyrelsens arbetsutskott år 2018 sammanträder den 15 januari, 5 mars, 9 april,
14 maj, 6 augusti, 3 september, 1 oktober och 26 november.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige anta sina sammanträdestider för
nästkommande år senast 30 juni innevarande år.
Övergripande om sammanträdesplaneringen
Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar
och skollov. I likhet med föregående år föreslås att kommunfullmäktige har sitt första
sammanträde i slutet av januari istället för att ha ett sammanträde i februari, som är en kort
månad och dessutom förkortas ytterligare av skolornas sportlov.
Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan
sammanträdet. För att detta ska fungera krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ,
har sina sammanträden tillräckligt långt innan fullmäktiges sammanträden för att protokoll
därifrån ska hinna justeras innan utskicket till kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta
ungefär en månads mellanrum mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden. Den sammanträdesplanering som föreslås i tjänsteskrivelsen tar hänsyn till
detta i så hög utsträckning som möjligt, med hänsyn till helgdagar med mera.
Valåret 2018
Eftersom 2018 är ett valår görs vissa anpassningar av sammanträdesplaneringen. Enligt
kommunens ordinarie ekonomiska årsplanering ska budget beslutas av fullmäktige i juni. När
det är valår är det dock det nyvalda fullmäktige som ska anta budgeten, vilket beräknas
kunna ske i november. Därför föreslås att fullmäktige år 2018 inte sammanträder i juni, utan
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istället har ett sammanträde i augusti. Det innebär att de fullmäktigebeslut som måste fattas
innan sommaruppehållet fattas på sammanträdet i maj. Istället planeras ett sammanträde i
augusti, något som normalt inte äger rum. Tanken är bl.a. att ett extra sammanträde under
höstterminen kan bidra till att avlasta det konstituerande KF-sammanträdet, som planeras till
den 26 september. Det nya kommunfullmäktige kan alltså i huvudsak fokusera på den nya
mandatperiodens valärenden.
Planering av arbetsutskottens sammanträden
I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till
sammanträden ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Detta innebär att
arbetsutskottens sammanträde bör ligga minst två veckor före nämndens sammanträde.
Sista inlämningsdag för handlingar till sammanträdet är alltså ungefär en månad innan själva
sammanträdet, för att komma med i utskick till arbetsutskotten som bereder ärenden inför
nämnden.
Nämndernas sammanträdesplanering
När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder planera
sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in
sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.
Dessutom har kommunen i praktiken bara ett sammanträdesrum som fungerar bra för
nämndssammanträden, vilket innebär att det inte är möjligt för nämnder att ”dela”
sammanträdesdatum. För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte lägga sammanträden för tätt. Av allt detta följer att det finns
mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl gjorts utifrån ovanstående
faktorer. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika
veckodagar.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär ingen förändring av antalet sammanträden och innebär därför ingen
kostandsökning jämfört med tidigare år. Ett extra kommunstyrelsesammanträde beräknas
kosta ca 45-50 000 kronor, och ett extra fullmäktigesammanträde ca 110 000 kronor. Det är
möjligt att extra sammanträden kan tillkomma, eftersom det är valår och det kan finnas
behov att kalla till ytterligare möten.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Ledningsgrupp
Samtliga nämnder
Informationsenheten

Åsa Franzén
kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1.

Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av
sammanträdesplaneringen.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2.

Hur har barns bästa beaktats?
Planeringen har tagit hänsyn till skollov.

3.

Beskriv eventuella intressekonflikter.
Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.

4.

Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

