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Diarienummer: KS.2022.296

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

20 februari,

27 mars,

17 april }},

29 maj,

19 juni ^,

25 september,

23 oktober ##,

20 november ***,

18 december.

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,

Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens 5 kap, § 12, besluta om sina

sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunfullmäktiges sammanträden

är att dessa infaller på måndagar, med start kl 19:00, varje månad förutom i juli och

augusti då kommunfullmäktige inte sammanträder. Kommunfullmäktige

sammanträder i B-salen.

Ärendebeskrivning

I regel har kommunfullmäktige i Gnesta kommun sammanträtt på måndagar och

genom åren har antalet beslutade sammanträden varierat mellan sju och nio

sammanträden.

· 2019

Antal beslutade sammanträden: 7

Antal genomförda sammanträden: 8

· 2020

Antal beslutade sammanträden: 8

Antal genomförda sammanträden: 6
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· 2021

Antal beslutade sammanträden: 9

Antal genomförda sammanträden: 7

· 2022

Antal beslutade sammanträden: 8

Antal genomförda sammanträden: 5 (fram till 2022-10-19)

Framskrivet förslag om nio sammanträden under 2023 är alltså i paritet med antal

beslutade sammanträden föregående år. Utgångspunkten vid all

sammanträdesplanering är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig

ärendeberedning. Genom att ha utgångspunkten att planera för nio sammanträden

skapas möjlighet för god planering av kommunens ärendeberedning. Ifall det under

året framkommer att för få ärenden beretts fram till ett sammanträde kan beslut tas om

att ställa in det aktuella sammanträdet.

Förvaltningens synpunkter

Vid framskrivning av förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023 har

hänsyn primärt tagits till den kommunalekonomiska planerings- och

uppföljningsprocessen. Denna process är styrande vid sammanträdestidernas

förläggning, så att kommunen uppfyller det lagkrav som finns för hantering av

kommunens årsredovisning, delårsuppföljning och budget. Bestämmelser avseende

dessa processer återfinns i kommunallagen 11 kap. §§ 10, 16, 20-21. Därutöver är

hänsyn taget till regionala organs sammanträdesdagar samt sammanträdespraxis i

Gnesta kommun.

Förslaget beaktar och möjliggör för en effektiv ärendeberedning från nämnd och

styrelse till fullmäktige genom att respektive nämnd och styrelsesammanträde är

planerat i förhållande till de datum kommunfullmäktige föreslås sammanträda.

Teckenförklaring

}} Kommunfullmäktige beslutar om kommunens årsredovisning

^ Kommunfullmäktige beslutar om preliminära ekonomiska ramar

## Kommunfullmäktige beslutar om kommunens delårsrapport

*** Kommunfullmäktige beslutar om kommunens framtidsplan 2024-2026

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget är i paritet med antal planerade sammanträden föregående år. Förslaget

innebär således inga negativa ekonomiska konsekvenser utöver budgeterad ram.

Juridiska konsekvenser
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Förslaget överensstämmer med bestämmelser i kommunallagens 5 kap, § 12 och 11 kap.

§§ 10, 16, 20-21.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget överensstämmer med kommunala styrdokument som reglerar det

ekonomiska området samt kommunfullmäktiges arbetsordning § 5.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-10-19

Sändlista

~ Samtliga nämnder

~ Kommunala bolag

~ Samtliga förvaltningschefer och kommunchef

~ Samtliga enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef
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Upprättad: 2022-10-19

Diarienummer: KS.2022.297

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

9 januari [],

6 februari,

13 mars '',

3 april },

15 maj,

12 juni^,

11 september %,

9 oktober #,

27 oktober ** (fredag, starttid 09:00),

27 november.

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag 6 kap. § 23, besluta om sina sammanträden

under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens sammanträden är att dessa

infaller på måndagar, med start kl 13:00, varje månad förutom i juli och augusti då

kommunstyrelsen inte sammanträder. Kommunstyrelsen sammanträder i

Frösjön/Lockvattnet.

Avsteg från praxis kan ske vid exempelvis helgdagar, lovveckor, för att säkerställa de

kommunalekonomiska processerna samt kommunfullmäktiges beslutsprocess.

Ärendebeskrivning

I regel har kommunstyrelsen i Gnesta kommun sammanträtt på måndagar och genom

åren har antalet sammanträden varierat mellan nio och elva sammanträden.

· 2019

Antal beslutade sammanträden: 7

Antal genomförda sammanträden: 9
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· 2020

Antal beslutade sammanträden: 9

Antal genomförda sammanträden: 11

· 2021

Antal beslutade sammanträden: 10

Antal genomförda sammanträden: 9

· 2022

Antal beslutade sammanträden: 10

Antal genomförda sammanträden: 11 (fram till 2022-10-19)

Framskrivet förslag om tio sammanträden under 2023 är alltså i paritet med antal

beslutade och genomförda sammanträden föregående år. Utgångspunkten vid all

sammanträdesplanering är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig

ärendeberedning. Genom att ha utgångspunkten att planera för tio sammanträden

skapas möjlighet för god planering av kommunens ärendeberedning. Ifall det under

året framkommer att för få ärenden beretts fram till ett sammanträde kan beslut tas om

att ställa in det aktuella sammanträdet.

Förvaltningens synpunkter

Vid framskrivning av förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023 har

hänsyn primärt tagits till den kommunalekonomiska planerings- och

uppföljningsprocessen. Denna process är styrande vid sammanträdestidernas

förläggning, så att kommunen uppfyller det lagkrav som finns för hantering av

kommunens årsredovisning, delårsuppföljning och budget. Bestämmelser avseende

dessa processer återfinns i kommunallagen 11 kap. §§ 8, 16, 20. Därutöver är hänsyn

taget till regionala organs sammanträdesdagar samt sammanträdespraxis i Gnesta

kommun.

Förslaget beaktar och möjliggör för en effektiv ärendeberedning från nämnd och

styrelse till fullmäktige genom att respektive nämnd och styrelsesammanträde är

planerat i förhållande till de datum kommunfullmäktige föreslås sammanträda.

Teckenförklaring

[] Kommunstyrelsen beslutar om egen framtidsplan

'' Kommunstyrelsen beslutar om egen verksamhetsberättelse

} Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning

^ Kommunstyrelsen behandlar preliminära ekonomiska ramar

% Kommunstyrelsen yttrar sig över preliminära ramar

# Kommunstyrelsen beslutar om egen delårsrapport och behandlar kommunens
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delårsrapport

** Kommunstyrelsen behandlar framtidsplan 2024-2026

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget är i paritet med antal planerade och genomförda sammanträden föregående

år. Förslaget innebär således inga negativa ekonomiska konsekvenser utöver

budgeterad ram.

Juridiska konsekvenser

Förslaget överensstämmer med bestämmelser i kommunallagens 6 kap. § 23 och 11

kap. §§ 8, 16, 20.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget överensstämmer med kommunala styrdokument som reglerar det

ekonomiska området samt kommunstyrelsens reglement § 33.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-10-19

Sändlista

~ Samtliga nämnder

~ Kommunala bolag

~ Samtliga förvaltningschefer och kommunchef

~ Samtliga enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef
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