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§ 84
Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 (KS 
2021.130)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar och kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträdesdagar för 2022, samt föreslår fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar 
för 2022, enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
22 november 2021 29 november 2021 31 januari
27 januari 07 februari 21 februari
24 februari 14 mars 28 mars
24 mars 04 april 02 maj
05 maj 23 maj 13 juni
02 juni 20 juni 05 september
01 september 19 september 10 oktober
29 september 17 oktober 14 november
27 oktober 21 november 12 december
24 november 05 december 23 januari 2023

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reserverar, men inte beslutar om, 
sammanträdena den 14:e november, den 12:e december och den 23:e januari 2023 som 
sammanträdesdagar för det nyvalda kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år 
2022. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan för kommunstyrelsens 
arbetsutskott för år 2022. Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga. I föreslagen 
sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att underlätta för 
förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Den 11 september 2022 hålls allmänna val i Sverige, och den nya 
kommunfullmäktigeförsamlingen sammanträder första gången i november. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning bestäms datumet för det första sammanträdet av 
ålderspresidenten i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid det första sammanträdet 
bestämmer den nya kommunfullmäktigeförsamlingen om sina resterade sammanträdesdatum. 
Av den anledningen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige reserverar tre datum.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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, 2021-04-08, Sammanträdesplan kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2022
 Bilaga 1. Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2022
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Tjänsteskrivelse

Sammanträdesplan kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar och kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträdesdagar för 2022, samt föreslår fullmäktige att fastställa 
sina sammanträdesdagar för 2022, enligt följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott   Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
22 november 2021           29 november 2021 31 januari
27 januari                                      07 februari 21 februari
24 februari                                      14 mars                            28 mars
24 mars                                      04 april                            02 maj
05 maj                                      23 maj                            13 juni
02 juni                                      20 juni                            05 september
01 september                                      19 september 10 oktober
29 september                                      17 oktober 14 november 
27 oktober                                      21 november 12 december 
24 november                                      05 december 23 januari 2023

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reserverar, men inte beslutar om, 
sammanträdena den 14:e november, den 12:e december och den 23:e januari 2023 
som sammanträdesdagar för det nyvalda kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner 
för år 2022. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan för 
kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2022. Sammanträdesplanerna finns även som 
bifogad bilaga. I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under 
skolloven undvikits för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna 
närvara.

Den 11 september 2022 hålls allmänna val i Sverige, och den nya 
kommunfullmäktigeförsamlingen sammanträder första gången i november. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning bestäms datumet för det första sammanträdet av 
ålderspresidenten i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid det första 
sammanträdet bestämmer den nya kommunfullmäktigeförsamlingen om sina 
resterade sammanträdesdatum. Av den anledningen föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige reserverar tre datum.
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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.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Jesper Westberg
Kanslichef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten



Sammanträdesplan KSAU-KS-KF 2022

KSAU Sammanträde 22 nov 2021 27-jan 24-feb 24-mar 05-maj 02-jun 01-sep 29-sep 27-okt 24-nov

KS Sammanträde 29 nov 2021 07-feb 14-mar 04-apr 23-maj 20-jun 19-sep 17-okt 21-nov 05-dec

KF Sammanträde 31-jan 21-feb 28-mar 02-maj 13-jun 05-sep 10-okt * 14-
nov

* 12-
dec

* 23 jan
2023

 Dessa datum föreslås att kommunfullmäktige reserverar, så att den nya fullmäktigeförsamlingen som väljs vid valet 2022 kan besluta som sina 
sammanträdesdatum.
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