
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-05-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96
Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 (KS 
2020.137)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. fastställa kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse
2.fastställa kommunstyrelsens sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år 
2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan 
för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. 
Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §60  Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
 Tjänsteskrivelse, Sammanträdesplanering 2021, 2020-04-08
 Bilaga 1. Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60
Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 (KS 
2020.137)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. fastställa kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse
2.fastställa kommunstyrelsens sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år 
2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan 
för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. 
Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Sammanträdesplanering 2021, 2020-04-08
 Bilaga 1. Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2021.
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Tjänsteskrivelse

Sammanträdesplan kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. fastställa kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesplan för år 2021 enligt 
förslag i tjänsteskrivelse
2.fastställa kommunstyrelsens sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse.

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner 
för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen fastställer också 
sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse. Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Sammanträdesplanering år 2021

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

26 november 2020 14 december 2020 18 januari
28 januari 08 februari 22 februari
25 februari 15 mars 29 mars
25 mars 12 april 03 maj
29 april 17 maj 07 juni
27 maj 14 juni 13 september
02 september 20 september 11 oktober
30 september 18 oktober 08 november
21 oktober 15 november 06 december
18 november 29 november 31 januari 2022
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer enligt 
fastställd sammanträdesplan eller när ordförande finner det nödvändigt. 
Sammanträdena förläggs i regel måndagar klockan 18.00.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas (5 kap. 12 § 1 
st. KL).
Sammanträdena förläggs i regel till måndagar klockan 18.30. Som grund gäller att 
sammanträdet bryts 22.00.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Sammanträdesplanering 2021, 2020-04-08.
2. Bilaga 1. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.

Victor Kilén Johanna Attlerud
Kommundirektör T.f. kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten



KSAU Sammanträde 26 nov 2020. 28-jan 25-feb 25-mar 29-apr 27-maj 02-sep 30-sep 21-okt 25-nov

KS Sammanträde 14 dec 2020. 08-feb 15-mar 12-apr 17-maj 14-jun 20-sep 18-okt 15-nov 13-dec

KF Sammanträde 18-jan 22-feb 29-mar 03-maj 07-jun 13-sep 11-okt 08-nov 06-dec
31 januari 

2022.

Sammanträdesplan KSAU-KS-KF 2021
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