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Kultur- och föreningsnämnden 

 

 

 

Sammanträdesdagar 2022 

Sammanfattning 

Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat förslag på kultur- och 

föreningsnämndens sammanträdesdagar och presidieberedningar för år 

2022. Utgångspunkten har varit kommunens Årsplan 2022 och 

kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesdagar för 2022.  

 

Sammanlagt föreslås åtta sammanträden och att dessa äger rum på 

onsdagar.  

 

Presidieberedningar föreslås äga rum på måndagar, veckan före 

nämndsammanträdet. 

 

Presidieberedning  Sammanträde 

7 februari  16 februari  

7 mars  16 mars  

11 april 20 april 

9 maj  18 maj 

 

12 september  21 september  

10 oktober  19 oktober  

7 november  16 november  

5 december 1 14 december  

 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll den 21 september 2021 § 147 

Årsplan 2022 för arbetet med mål, budget och uppföljning den 17 augusti 

2021  

 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och föreningsnämnden sammanträder den 16 februari,  

16 mars, 20 april, 18 maj, 21 september, 19 oktober, 16 november 

och 14 december. Samtliga sammanträden börjar klockan 16.00. 

2. Presidieberedning äger rum den 7 februari, 7 mars, 11 april,  
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9 maj, 12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december. 

Samtliga beredningar börjar klockan 13.30, med undantag för den 

7  februari då beredningen startar klockan 14.30.  

 

Claes Åsenblad 

Kvalitetssamordnare 

 

 

Expedieras till 

Kommunikatör 

Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliavdelningen 

Samtliga nämnder 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2021-00048 
 
Sammanträdesdagar 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar varje år datum för 

nästkommande års sammanträden. För 2022 föreslås kommunstyrelsen 

sammanträda vid 12 tillfällen och kommunfullmäktige föreslås 

sammanträda vid 11 tillfällen, där juli är sammanträdesfritt för både 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. På grund av att 2022 är valår 

beslutas Mål och budget 2023-2025 under hösten. Kommunstyrelsen 

hanterar Mål och budget 2023-2025 vid sitt ordinarie sammanträde den 

22 november 2022 och kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 29 

november 2022. Vid sammanträdet den 29 november 2022 hanteras 

endast ärendena Skattesats 2023 och Mål och budget 2023-2025. 

 

För att säkerställa ärendeflödet mellan kommunstyrelse och nämnderna 

föreslås kommunfullmäktige besluta att föreslå veckor då nämnderna ska 

sammanträda. Om nämnden inte ser behov av att sammanträda vid 

samtliga föreslagna veckor kan aktuella veckor strykas men bör då inte 

ersättas av annan vecka. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 31 augusti 2021 § 145 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 juni 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutade att sammanträda den 1 februari, 1 

mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 

november, 29 november och 13 december. Samtliga sammanträden 

börjar klockan 17:00, utom den 29 november då sammanträdet börjar 

klockan 13:00. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutade att föreslå nämnderna sammanträda 

under vecka 3, 7, 11, 15, 19, 23, 35, 38, 42, 46 och 50. 
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