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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-06 

Dnr 2014/1090 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, ledningsutskott och 
arbetsgivarutskott 2015 

Beredning 

Bilaga KS 2014/220/1, förslag på sammanträdesdagar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen samt ledningsut
skottet och arbetsgivarutskottet 2015, dock med ändring avseende ledningsutskot
tets sammanträde den 13 januari som istället ändras till den 14 januari. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen samt 
ledningsutskottet och arbetsgivarutskottet 2015, enligt följande: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tisdag kl13.30 

14 januari 

20 januari 

10 februari 

17 februari 

24 februari 

3 mars 

16mars 

17mars 

31mars 

7 april 

13 april 

14 april 

21 april 

28 april 

12 maj 

19 maj 

26 maj 

9 juni 

obs, onsdag 

månadsuppföljning januari 

"diskussions-jtema möte" 

bokslutsberedning kl 08.30 

bokslutsberedning kl 08.30 

månadsuppföljning februari 

bokslut 

strategisk plan, kl 08.30 

strategisk plan, kl 08.30 

månadsuppföljning mars 

månadsuppföljning april 

"diskussions-jtemamöte" 

Utdragsbestyrkande 
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16 juni månadsuppföljning maj 

4 augusti strategisk plan 

18 augusti 

l september 

15 september "diskussions-jtema möte" 

22 september 

29 september delårsrapport med helårsprognos 

15 oktober obs, torsdag 

20 oktober månadsuppföljning september 

3 november 

17 november månadsuppföljning oktober 

1 december 

8 december "diskussions-jtemamöte" 

15 december månadsuppföljning november 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott torsdag kl 08.3 O 

8 januari 

12mars 

7maj 

13 augusti 

8 oktober 

3 december 

Kommunstyrelsen torsdag k113.30 

8 januari 
5 februari 
12mars 
16 april 
7maj 
4 juni 

gem. planeringsförutsättningar, strategiska planer 

bokslut 

Utdragsbestyrkande 

9 (14) 
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13 augusti 

10 september 

8 oktober 

5 november 

3 december 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2014-11-06 

strategisk plan 

delårsrapport, helårsprognos 

nämndernas vepa r delges 

l Utdragsbestyrkande 

j (L 

10 (14) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Ink. 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, ledningsutskott 
och arbetsgivarutskott 2015 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tisdag kl 13.30 

14 januari 

20 januari 

10 februari 

17 februari 

24 februari 

3 mars 

16mars 

17mars 

31mars 

7 april 

13 april 

14 april 

21 april 

28 april 

12 maj 

19 maj 

26 maj 

9 juni 

16 juni 

4 augusti 

18 augusti 

1 september 

15 september 

22 september 

månadsuppföljning januari 

"diskussions-jtema möte" 

bokslutsberedning kl 0830 

bokslutsberedning kl 0830 

månadsuppföljning februari 

bokslut 

strategisk plan, kl 0830 

strategisk plan, kl 0830 

månadsuppföljning mars 

månadsuppföljning april 

"diskussions-jtemamöte" 

månadsuppföljning maj 

strategisk plan 

"diskussions-jtema möte" 



Kommunstyrelsens förvaltning 

29 september 

15 oktober 

20 oktober 

3 november 

17 november 

1 december 

8 december 

15 december 

delårsrapport med helårsprognos 

obs, torsdag 

månadsuppföljning september 

månadsuppföljning oktober 

"diskussions-jtema möte" 

månadsuppföljning november 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott torsdag kl 0830 

8 januari 

12mars 

7 maj 

13 augusti 

8 oktober 

3 december 

Kommunstyrelsen torsdag kl13,30 

8 januari 

S februari 

12mars 

16 april 

7 maj 

4 juni 

13 augusti 

l O september 

8 oktober 

Snovember 

3 december 

gem. planeringsförutsättningar, strategiska planer 

bokslut 

strategisk plan 

delårsrapport, helårsprognos 

nämndernas vepa r delges 

2 (2) 
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