Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-27

§ 168: Sammanträdesdagar år 2020 för
Kommunstyrelsen
Delges:
Samtliga nämnder och bolag
Dnr 19KS259

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att fastställa sammanträdesdagar år 2020 enligt följande med följande datum:
14 januari, 4 februari, 10 mars, 14 april, 9 juni, 8 september, 6 oktober, 27 oktober
och den 24 november.
Ärendebeskrivning
Årligen beslutas det att hur det övergripande schemat ska vara. Det som har
förbättras för i år är att det här schemat tydligare tar hänsyn till när ekonomiska
styrdokument ska komma in. Planeringen har utgått från kommunfullmäktiges
verksamhetsplan för 2019, kommunallagens beskrivningar för budgetprocess,
delårsrapport och årsredovisning (11 kap. 8-21§§) samt de faktiska stoppdatum
som övriga nämnder och bolag har att ta hänsyn för.
Det beskrivna schemat är ett komprimerat förslag som föreslår betydligt färre
möten men som är ändå gångbart så att nämnder och bolag ska kunna. Det som är
mer fördelaktigt än tidigare är att de flesta ekonomiska styrdokument (endast delår
1) hinner bli färdiga tidigare i beredningsprocessen vilket öppnar upp politikens
möjligheter till granskning. Det som det beskrivna schemat inte tar hänsyn alls till
är de månadsrapporterna från kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Ett sätt att
lösa detta är att månadsrapporterna kan sättas in under finansutskottet för
närmare analys.
Slutligen understryks även behovet att få datumen fastställda. Dels har den
administrativa avdelningen ett behov att bedöma hur mycket stödresurser för att
administrera beredningar, utskott, nämnds och fullmäktigesammanträden som
behövs. Men även nämnderna och de kommunala bolagen har ett behov att få
kunna börja planera sina möten utefter när de behöver komma in med underlag till
sektor styrning och stöd. En överhängande risk är att nämnderna inte hinner
besluta om de mål, medel och uppdrags underlag vilket betyder att underlagen blir
antingen föremål för ordförandebeslut eller rena tjänstemannaprodukter. Med
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fastställande av datum inom snar framtid så ökar nämndernas möjligheter till
bättre styrning.
Beslutsunderlag
 Preliminärt schema för 2020, dnr 19KS259-1
 Tjänsteskrivelse 2019-08-19 - Sammanträdesdagar år 2020 för
Kommunstyrelsen, dnr 19KS259-2
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Datum 2019-09-04
Diarienummer: 19KS259
Dnr 19KS259-4

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar år 2020 för
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa förslaget till sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige
under år 2020 enligt följande datum: 24 februari, 30 mars, 18 maj, 15
juni, 28 september, 26 oktober, 30 november och 14 december.

Ärendet i korthet

Styrning och stöd har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för år
2020. Efter presidiets beredning föreslås följande sammanträdesdagar
24 februari, 30 mars, 18 maj, 15 juni, 28 september, 26 oktober, 30
november och 14 december.
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:00 och pågår som
längst till 17:00. Sammanträdena i juni och december kommer att vid
behov ej ha sluttid kl 17.00.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Sammanträdesdagar år 2020 för Kommunfullmäktige
19KS259-2
Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag

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