SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-27

Kommunstyrelsen

§167

Dnr KS 2021-1042

Fastställande av sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsens och dess utskott
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för
år 2022 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för
Kommunstyrelsen, arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt näringslivsutskottet
enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2022. Förslaget regleras av
kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av
kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen
med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

Beslutsunderlag
§127 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Fastställande av sammanträdesdagar
2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och dess utskott

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§127

Dnr KS 2021-1042

Fastställande av sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsens och dess utskott
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år
2022 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
Kommunstyrelsens arbetutskott föreslår:
2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för
Kommunstyrelsen, arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt näringslivsutskottet enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 1.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del:
- Uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra redaktionella ändringar i tjänsteutlåtandet, det bör
framkomma att sammanträdesdagarna avser år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2022. Förslaget regleras av
kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av
kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen
med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende Fastställande av sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott
Bilaga 1. Sammanträdesdagar 2022

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med tillägg att uppdra till
kommunstyrelse kontoret att göra redaktionella ändringar i tjänsteutlåtandet. Det bör framkomma att
sammanträdesdagarna avser år 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets arbetsutskotts förslag med Ulrika Falk (S) tilläggsyrkande, och finner att
kommunstyrelsekontorets arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MeetingDate

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-09-06
Diarienummer: KS 2021-1042

Kommunstyrelsekontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Ida-Maria Olofsson
Nämndsekreterare
ida-maria.olofsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fastställande av sammanträdesdagar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år
2022 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Kommunstyrelsens arbetutskott föreslår:
2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för
Kommunstyrelsen, arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt näringslivsutskottet enligt
tjänsteutlåtandets bilaga 1.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunstyrelsekontorets kansli tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2022. Förslaget
regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och
årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i
samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som
reglerar ekonomiska rapporter.

Ärendet
Beskrivning
Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 7 § ska kommunfullmäktige besluta om när
ordinarie sammanträden ska hållas. Enligt 6 kap. 18 § ska även nämnderna göra
detsamma. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska därför en gång per år besluta
om sammanträdesdagar för nästkommande år. Vidare ska fullmäktige hålla
sammanträde minst åtta gånger per år enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning,
antagen den 11 november 2019, § 262.
Lagkrav
Sammanträdesschemat för år 2022 är framtaget i enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 §, 6
kap. 23§, 11 kap. 8 § samt 11 kap. 20 §.

Koppling till gällande styrdokument
Förslaget regleras bestämmelserna i kommunfullmäktiges arbetsordning samt Norrtälje
kommuns styrprocess som anger när ekonomiska rapporter ska behandlas i
kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Skriv här enligt instruktion i separat dokument.

Förvaltningens analys och slutsatser
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för år 2022 i
enlighet med kommunallagens bestämmelser. Förslaget omfattar kommunstyrelsens
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskott, näringslivsutskottet, kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagen 8 kap. 6 § och 8 § ska kommunstyrelsen upprätta förslag till
budget före oktober månads utgång som ska fastställas av fullmäktige före
november månads utgång. Årsredovisning ska enligt kommunallagen 8 kap. 17 §
lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år
redovisningen avser.
Norrtälje kommuns styrprocess, som anger ett antal ekonomiska rapporter som ska
behandlas av kommunstyrelsen och fullmäktige, reglerar även
sammanträdesschemat. Ärendet har därför samberetts med ekonomiavdelningen för
att de föreslagna datumen ska fungera i enlighet med styrprocessen och som en
grund till övriga nämnders sammanträdesdatum. De ekonomiska rapporterna ska
vara behandlade i respektive nämnd innan de behandlas av kommunstyrelsen.
Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk- och höstlov och
inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa veckor.

Tidplaner
Förslaget för sammanträdesschema för år 2022 ska fastställas av kommunfullmäktige
den 18 oktober 2021.

Joakim Appelqvist
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1. Förslag till sammanträdesschema för år 2022

Beslut skickas till
Samtliga nämnder
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Kanslichef
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
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