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Revidering av sammanträdesdagar för 2022 för
kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Upphäver sammanträdesdatumen, den 26 april 2022 och den 18 oktober
2022, beslutade den 28 september 2021, § 177.
2. Under 2022 sammanträder kommunstyrelsen, utöver tidigare beslutade
datum, tisdagen den 12 april 2022 med start klockan 09.00.

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
1. Under 2022 sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott, utöver
tidigare beslutade datum, tisdagen den 13 december 2022 med start
klockan 09.00.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 28 september 2021, § 177 punkt ett fattat beslut om
sammanträdesdagar för år 2022. Kommunledningsförvaltningen har granskat
datumen för oktober och november då kommunstyrelsen sammanträder fyra
gånger inom loppet av fyra veckor. Utöver det har en kvalitetsgranskning skett
gällande de ekonomiska ärenden som kommunstyrelsen behöver hantera.
Utifrån granskningen har kommunledningsförvaltning kommit fram till att
kommunstyrelsen ska fastställa årsredovisningen innan den 15 april 2022. Därför
bör kommunstyrelsen sammanträda den 12 april 2022 istället för den 26 april 2022.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att sammanträdet den 18 oktober
stryks från sammanträdesplan eftersom delårsrapporten kan behandlas den 25
oktober istället.
Det extra sammanträdet den 1 november 2022 föreslås fortsatt vara kvar i
sammanträdesplanen med anledning av den nya mandatperioden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 september 2021, § 6, att det
sista sammanträdet för arbetsutskottet för året 2022 skulle ske den 8 november.
Kommunstyrelsens andra utskott, plan-, mark- och exploateringsutskottet, har
beslutat att sammanträda den 15 december 2022. För att få en mer samordnad
beredningsprocess tillsammans med kommunstyrelsens andra utskott föreslås nu
därför att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 13 december 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Arvodeskostnaden för ett sammanträde beror dels på hur många
arvodesberättigade som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter
arvoderas med ett heldagsarvode (sammanträden över 4 timmar) eller ett
halvdagsarvode (sammanträden under 4 timmar).
Den uppskattade kostnaden för ett kommunstyrelsesammanträde med
heldagsarvode är 50 000 kronor och ett halvdagsarvode är 25 000 kronor, inklusive
PO-tillägg. Den uppskattade kostnaden för de föreslagna tio sammanträden med
kommunstyrelsen, med ett antagande att ett sammanträde blir ett
halvdagssammanträde, blir då totalt 475 000 kronor.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har identifierats.
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