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Kommunstyrelsen

Årshjul för kommunstyrelsen 2021
KS2019/693/01
Förslag till beslut
Det föreslagna årshjulet för kommunstyrelsen 2021 antas med möjlighet att
löpande revidera innehållet beroende på vilka ärenden som läggs till eller
utgår.
Sammanfattning av ärendet
För att skapa förutsättningar för en bra framförhållning och bättre kvalité
på beslutsunderlagen har ett årshjul för kommunstyrelsen 2021 tagits fram.
Med stöd av detta kan ärendena fördelas mera jämnt över året och risken
för att ett beslutsärende försenas eller till och med glöms bort minskar.
Årshjulet blir på så vis ett stöd för både förtroendevalda och tjänstemän.
Utredning av ärendet
Med ett årshjul kan kommunstyrelsen till viss del undvika stora skillnader
mellan sammanträdenas belastning och dessutom motverkas risken att
beslut glöms bort. Med en tydlig översikt över ärendena blir också kvaliteten bättre då verksamheterna får en tydlig framförhållning för sina ärenden.
Förslaget till årshjul har upprättats i samråd mellan kommunalråden och
kommunledningen, för att se över årligen återkommande ärenden samt de
stora beslutsärenden som är under beredning och där beslut planeras under
2021.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-01-07
Förslag till kommunstyrelsens årshjul 2021

Anders Olsson
Tf kommunchef
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga verksamhetschefer
Ekonomichefen
Personalchefen

December - inget möte
- Jämförelser KOLADA för 2018
November
(storberedn 8/11, ks-beredn
- Utdelning 30
av fondmedel
22/11)
Interkommunala ersättningar
Bidrag till fristående verksamheter
Ekonomiåret 2022
Internkontrollplan
Kommunstyrelsens årshjul 2022
Uppföljning av bifallna medborgarförslag (kf)

November 2 (storberedn 11/10, ks-beredn
25/10)
Delårsrapport per 2021-08-31 (kf)
Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag (kf)
Redovisning av ännu ej verkställda beslut (kf)
Sammanträdestider 2022 (kf)
Gymnasieorganisationen 2022-2023
Kvalitetsrapport – barns, ungdomars och vuxnas
lärande (BUV)
Miljöbalkstaxa (kf)

Återkommande punkter varje möte
Budgetuppföljning
Redovisning av delegeringsbeslut
Informationsärenden
- Covid 19
- Pentaklorfenol

Budgetprocess:
Budgetdialog 16 mars + 13 april
Budgetberedning 4 maj

Årshjul
kommunstyrelsen
2021
antaget av ks 2021-02-02, §
KS2020/210

Oktober – inget möte

September 28 (storberedn 6/9, ks-beredn 20/9)
Redovisning av partistöd 2020 – utbetalning 2022
(kf)
Uppsiktsplikt kommunala bolag #2
Renhållningstaxa (kf)
VA-taxa (kf)
Plan- och bygglovstaxa (kf)

Augusti 24 (storberedn 14/6, ks-beredn 16/8)

Juni 1 (storberedn 10/5, ks-beredn 24/5)
Budget 2022 o flerårsplan 2023-2024 (kf)
Tertialrapport per 2020-04-30 (kf)
Årsredovisningar 2020 - kommunens
förvaltade stiftelser, övriga stiftelser (2),
gemensamma nämnder (2), samordningsförbund (1), förbund (2), fonder (3) (kf)

Januari - inget möte
- Jämförelser
KOLADA för11/1,
2018ks-beredn 25/1)
Februari
2 (storberedn
- Utdelning
Årshjul
2021 av fondmedel
Internkontrollplan 2021
Preliminärt bokslut 2020
Självkostnadspris och hemtjänstpeng (kf)

Mars 9 (storberedn 15/2, ks-beredn 1/3)
Näringslivsplan
Ombudgeteringar – investeringar (kf)
Slutredovisning av investeringsprojekt (kf)
ELSA-statistik
Energi-Klimat-Rådgivning-rapportering 2020
Konstpolicy (kf)
Kulturplan
Biblioteksplan
Upphandlingspolicy (kf) och riktlinjer
Löneöversyn 2021
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

April 6 (storberedn 15/3, ks-beredn 29/3)
Årsredovisning 2020 inklusive bolagen (kf)
Uppsiktsplikt kommunala bolag #1
Prövning av de kommunala bolagens
verksamhet
Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och
sjukvård 2020 (info MAS)
Kvalitetsberättelse (info SAS)
Gymnasieorganisationen 2021-2022

Maj 4 (storberedn 12/4, ks-beredn 26/4)
Redovisning obesvarade motioner och
medborgarförslag (kf)

