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§ 149
Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2017 klockan 09:00
Torsdag 9 februari
Torsdag 23 mars
Torsdag 27 april
Torsdag 18 maj
Onsdag 14 juni
Torsdag 15 juni

Torsdag 21 september
Torsdag 26 oktober
Torsdag 23 november
Torsdag 14 december

Kommunstyrelsens beslut för egen del:
2. Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2017 klockan 15:00:
Tisdag 24 januari
Tisdag 7 mars
Tisdag 11 april
Tisdag 2 maj
Tisdag 30 maj

Tisdag 5 september
Tisdag 10 oktober
Tisdag 7 november
Tisdag 28 november

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2017 klockan
08:30:
Tisdag 17 januari
Onsdag 18 januari
Tisdag 28 februari
Onsdag 1 mars
Tisdag 4 april
Onsdag 5 april
Tisdag 25 april
Onsdag 26 april
Tisdag 23 maj
Onsdag 24 maj

Tisdag 29 augusti
Onsdag 30 augusti
Tisdag 3 oktober
Onsdag 4 oktober
Tisdag 31 oktober
Onsdag 1 november
Tisdag 21 november
Onsdag 22 november

4. Bokslutsberedningen respektive budgetberedningen sammanträder följande hela
dagar 2017:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Torsdagen den 26 januari – omvärldsdag/strategidag
Torsdagen den 9 mars – bokslutsberedning
Fredagen den 10 mars – bokslutsberedning
Onsdagen den 15 mars – budgetupptakt
Onsdagen den 3 maj – budgetberedning
Onsdagen den 18 oktober – beredning komplettering av årsplan
Torsdagen den 19 oktober – beredning komplettering av årsplan
5. Eskilstuna Kommunföretag AB, med dotterbolag, uppmanas att i möjligaste mån
anpassa sin planering av bolagsstyrelsernas möten för att stödja den kommunala
beslutsprocessen.

Särskilt yttrande
Niklas Frykman (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år
2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott daterat den 31 augusti 2016.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personalutskott samt utbildningsutskott
för 2017 kommer att fastställas av respektive utskott under hösten.
I förslaget har förslagen till sammanträdesdagar för planerings- och
uppföljningsprocessen inarbetats.
Förslaget till sammanträdesplan har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i
kommunallagen, kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
reglemente. Flera faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel
kommunallagens regler om när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa
ärenden och när kallelsen till kommunfullmäktige senast ska ha nått samtliga
ledamöter och ersättare.
Datum för nämndsammanträden
Utifrån planerings- och uppföljningsprocessen och ärendeprocessen, uppmanas
nämnderna att behandla nedanstående ärenden vid följande tidpunkter samt sista
datum för leverans till kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet samt
registrator, år 2017:
-

Verksamhetberättelse för år 2016: 21 februari (leverans senast den 23
februari).
Investeringsbudget och prioriteringar inför årsplan 2018: 18 april
(leverans senast den 20 april).
Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-06

-

Sida

3(3)

Delårsrapport 1 år 2017: 18 april (leverans senast den 20 april)
Delårsrapport 2 år 2017: 19 september (leverans senast den 21 september).
Verksamhetsplaner för år 2018: 10 oktober (leverans senast den 12
oktober).

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
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KSKF/2016:395

Kommunstyrelsen

Förslag på sammanträdestider 2017 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
arbetsutskott
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2017 klockan 09:00
Torsdag 9 februari
Torsdag 23 mars
Torsdag 27 april
Torsdag 18 maj
Onsdag 14 juni
Torsdag 15 juni

Torsdag 21 september
Torsdag 26 oktober
Torsdag 23 november
Torsdag 14 december

Förslag kommunstyrelsen för egen del
2. Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2017 klockan 15:00:
Tisdag 24 januari
Tisdag 7 mars
Tisdag 11 april
Tisdag 2 maj
Tisdag 30 maj

Tisdag 5 september
Tisdag 10 oktober
Tisdag 7 november
Tisdag 28 november

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2017 klockan
08:30:
Tisdag 17 januari
Onsdag 18 januari
Tisdag 28 februari
Onsdag 1 mars
Tisdag 4 april
Onsdag 5 april
Tisdag 25 april
Onsdag 26 april
Tisdag 23 maj
Onsdag 24 maj

Tisdag 29 augusti
Onsdag 30 augusti
Tisdag 3 oktober
Onsdag 4 oktober
Tisdag 31 oktober
Onsdag 1 november
Tisdag 21 november
Onsdag 22 november
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4. Bokslutsberedningen respektive budgetberedningen sammanträder följande hela
dagar 2017:
Torsdagen den 26 januari – omvärldsdag/strategidag
Torsdagen den 9 mars – bokslutsberedning
Fredagen den 10 mars – bokslutsberedning
Onsdagen den 15 mars – budgetupptakt
Onsdagen den 3 maj – budgetberedning
Onsdagen den 18 oktober – beredning komplettering av årsplan
Torsdagen den 19 oktober – beredning komplettering av årsplan
5. Eskilstuna Kommunföretag AB, med dotterbolag, uppmanas att i möjligaste mån
anpassa sin planering av bolagsstyrelsernas möten för att stödja den kommunala
beslutsprocessen.

Ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år
2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personalutskott samt utbildningsutskott
för 2017 kommer att fastställas av respektive utskott under hösten.
I förslaget har förslagen till sammanträdesdagar för planerings- och
uppföljningsprocessen inarbetats.
Förslaget till sammanträdesplan har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i
kommunallagen, kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
reglemente. Flera faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel
kommunallagens regler om när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa
ärenden och när kallelsen till kommunfullmäktige senast ska ha nått samtliga
ledamöter och ersättare.
Datum för nämndsammanträden
Utifrån planerings- och uppföljningsprocessen och ärendeprocessen, uppmanas
nämnderna att behandla nedanstående ärenden vid följande tidpunkter samt sista
datum för leverans till kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet samt
registrator, år 2017:
-

Verksamhetberättelse för år 2016: 21 februari (leverans senast den 23
februari).
Investeringsbudget och prioriteringar inför årsplan 2018: 18 april
(leverans senast den 20 april).
Delårsrapport 1 år 2017: 18 april (leverans senast den 20 april)
Delårsrapport 2 år 2017: 19 september (leverans senast den 21 september).
Verksamhetsplaner för år 2018: 10 oktober (leverans senast den 12 oktober).
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ chef

Eskilstuna – den stolta Fristaden

