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KS 2019/444

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2020
Föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under 2020.
Hänsyn är taget till regionfullmäktiges sammanträden samt till skolornas sportlov,
påsklov och höstlov.
Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen är inlagt i juni för hantering av
ärenden där beslut fattas i kommunstyrelsen utan att ärendet går vidare till
kommunfullmäktige.
Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen är inlagt den 21 oktober för
upprättande av budget innan oktober månads utgång.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varannan vecka. Vartannat möte
bereder ärenden inför kommunstyrelsen och vartannat möte behandlar ärenden som
arbetsutskottet kan besluta på delegation samt föredragningar inom
kommunstyrelsens ansvarsområden. Beredningssammanträden för arbetsutskottet
ligger på onsdagar medan sammanträden för delegationsbeslut och föredragningar
ligger på torsdagar.
Handlingar
till KLF
4 november
2019
23 december
2019
13 januari
17 februari
23 mars
16 april
4 maj
20 juli

Arbetsutskottet
onsdagar/torsdagar
kl. 9.00
4 december 2019
9 januari
22 januari
6 februari
12 februari
5 mars
18 mars
2 april
22 april
7 maj
13 maj
4 juni
19 augusti
3 september

Kommunstyrelsen
onsdagar kl. 13.00

Kommunfullmäktige
måndagar kl. 18.00

18 december 2019

27 januari

5 februari

24 februari

4 mars

30 mars

1 april

27 april

6 maj

25 maj

27 maj
17 juni
2 september

17 juni (onsdag)

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

21 september

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Handlingar
till KLF
24 augusti

21 september
19 oktober
2 november

Arbetsutskottet
onsdagar/torsdagar
kl. 9.00
23 september
1 oktober
15 oktober
22 oktober (torsdag)
5 november
18 november
26 november
2 december

Kommunstyrelsen
onsdagar kl. 13.00

Kommunfullmäktige
måndagar kl. 18.00

7 oktober

19 oktober

21 oktober
4 november

30 november

25 november

14 december

16 december

25 januari 2021

För att kunna upprätthålla en smidig och effektiv beslutsprocess är det viktigt att
nämnder och utskott planerar sina sammanträden utifrån kommunfullmäktiges
sammanträden och beredningsordning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
-

att fastställa sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt förslaget,
samt
att anmoda nämnder och utskott att planera sina sammanträden så att
kommunfullmäktiges arbetsprocess kan hållas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
-

att fastställa sammanträdestiderna för kommunstyrelsen.

