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Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2020

Kommunfullmäktiges uppgifter
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta beslut i ärenden som är principiellt
viktiga eller av större betydelse för kommunen, samt för de kommunägda
aktiebolagen.
Exempel på sådana frågor är mål och riktlinjer för verksamheterna,
kommunens budget samt den kommunala skattesatsen. Även större
investeringar, taxor och avgifter samt andra övergripande frågor behandlas av
Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges arbete under år 2020
Preliminär tidsplan för principiellt viktiga beslut under året








Årsredovisningen för 2019 behandlas av Kommunfullmäktige i maj
Kommunplanen (Budget 2021 och plan för 2022-2024) beslutas av
Kommunfullmäktige i november
Den kommunala skattesatsen beslutas i november
Ägardirektiv, investeringsramar och avkastningskrav för de
kommunala bolagen behandlas av Kommunfullmäktige i november
Verksamhetsplaner för nämnderna och de kommunala bolagen
anmäls som information till Kommunfullmäktige i december
Delårsrapport 1 behandlas av Kommunfullmäktige i juni
Delårsrapport 2 behandlas av Kommunfullmäktige i oktober

Utöver de principiellt viktiga beslutsärenden som har preciseras ovan och
debatter i anledning av dessa ärenden så kommer Kommunfullmäktige under
året att erbjudas möjlighet till information och diskussion enligt följande:


Kommunrevisionen redovisar sina färdiga revisionsrapporter vid två
stycken sammanträden per år.

Gävle kommun Styrning och stöd Gävle Kommunledningskontoret 801 84 Gävle
Besök Stadshuset, Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Sid 2 (2)

Sammanträden
Under 2020 så kommer Kommunfullmäktige att sammanträda vid åtta
tillfällen; 24 februari, 30 mars, 18 maj, 15 juni, 28 september, 26 oktober, 30
november samt 14 december.
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls vanligen i Stadshusets Spegelsal.
På grund av Stadshusets renovering så kommer de flesta av 2020 års
sammanträden istället att äga rum i Vuxenutbildningens aula.

Fullmäktigeledamöternas kompetensutveckling
Under 2020 så kommer Kommunfullmäktige att erbjudas utbildning inom för
uppdraget relevant lagstiftning, såsom Kommunallagen. Ambitionen är även
att kunna genomföra utbildning inom området regional utveckling. Detta
kommer att genomföras i samband med lämpliga fullmäktigemöten under
året.
De fullmäktigeledamöter som, utöver fullmäktigeuppdraget, även är
ledamot/ersättare i nämnd eller bolag har möjlighet till kompetensutveckling i
detta uppdrag, efter samråd med ordförande i respektive nämnd/bolag.

Fullmäktigeberedning
Kommunallagen samt Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar
möjligheten att tillsätta särskilda fullmäktigeberedningar. Presidieberedningen
(även kallat gruppledarträffen) är en fullmäktigeberedning som består av
gruppledarna för samtliga partier som är representerade i Kommunfullmäktige.
Gruppledarträffar kommer under 2019 att hållas på följande datum:
12 mars, 7 maj och 19 november klockan 14:00-16:00.

För presidieberedningen

Eva Älander
ordförande

