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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 122 
Fastställande av kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 
(KS/2022:155) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 
2023, med start kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren   Hösten 
20 februari 14 augusti 
20 mars 11 september 
15 maj 16 oktober 
29 maj 13 november 
19 juni 4 december 
 18 december 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2023, med start kl. 18:00 om inget 
annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren    Hösten 
30 januari 28 augusti 
6 mars 25 september 
3 april 30 oktober 
29 maj 27 november (budget) 
19 juni 28 november (tisdag) 
 18 december 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fastställas för år 
2023.  
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis sista måndagen varje månad, utom 
i juli månad och i de fall då särskilda skäl föranleder att mötena förläggs på annan 
måndag. Kommunstyrelsen sammanträder i regel två veckor före kommunfullmäktige 
och av naturliga skäl anpassas dessa tider till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar. 
I stadsledningsförvaltningens förslag har hänsyn tagits till helgdagar samt när beslut om 
ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och 
budget) ska fattas. I det sammanhanget har hänsyn även tagits till att alla nämnder ska 
kunna hantera sina respektive underlag innan det samlade underlaget redovisas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 
2023 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2023, med 
start kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren   Hösten 
20 februari 14 augusti 
20 mars 11 september 
15 maj 16 oktober 
29 maj 13 november 
19 juni 4 december 
 18 december 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige under 2023, med start kl. 18:00 om inget annat framgår av 
föredragningslistan. 
 
Våren    Hösten 
30 januari 28 augusti 
6 mars 25 september 
3 april 30 oktober 
29 maj 27 november (budget) 
19 juni 28 november (tisdag) 
 18 december 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fastställas för år 2023.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis sista måndagen varje månad, utom i juli 
månad och i de fall då särskilda skäl föranleder att mötena förläggs på annan måndag. 
Kommunstyrelsen sammanträder i regel två veckor före kommunfullmäktige och av naturliga skäl 
anpassas dessa tider till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar. 
 
I stadsledningsförvaltningens förslag har hänsyn tagits till helgdagar samt när beslut om 
ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) 
ska fattas. I det sammanhanget har hänsyn även tagits till att alla nämnder ska kunna hantera sina 
respektive underlag innan det samlade underlaget redovisas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Elin Vrij    Rebecka Engvall 
Enhetschef    Stadssekreterare 
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