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Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för kommunfullmäktige hösten 2012 och 2013
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att sammanträdena 24 september och 26 november börjar kl 9.00 med avsikt att avslutas
senast kl 18.00
att planerade reservdagar 25 september och 27 november utgår, samt
att planeringen för 2013 inriktas på att fullmäktiges sammanträden i jan, apr (bokslut), sep
och nov är kl 9 – 18, sammanträden i feb, mars, maj, okt och dec är kl 16.30 – 22.00 och att
IVE-sammanträdet i juni är två dagar kl 10 – 22. Inget möte i augusti. Inga reservdagar
planeras.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 12 december 2011 (§ 253) uppdragit till kommunstyrelsen att
”återkomma med förslag till starttid för sammanträdena andra halvåret”.
Föredragning
Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande har överlagt om fullmäktiges uppdrag.
Förslaget avser både hösten 2012 och nästa år och innebär att några av fullmäktiges
sammanträden blir dagsammanträden med början kl 9.00 och slut kl 18.00 med en timmes
lunchpaus. För IVE bibehålls ordningen med ett tvådagars möte (kl 10-22) i juni. Övriga
sammanträden startar kl 16.30 och slutar kl 22.00 enligt gällande praxis.
Frågan om del av sammanträdena och hur stor del ska användas för interpellationer/frågor
överlåts till KFs presidium.
Beträffande augustisammanträdet har ordföranden och 2e vice ordföranden övervägt att det
inställs. Det skulle ge en kostnadsbesparing som med marginal överväger kostnadsökningar
som kan antas med fler dagsammanträden.
Efter det att frågan har övervägts ytterligare har kommunledningskontoret uppfattat att
augustisammanträdet detta år inte bör inställas då det kan antas att ärenden bordläggs från
sammanträdena i maj och juni. Vidare kan kommunstyrelsen väntas i juni lägga förslag till
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kommunfullmäktige att behandla efter sommaren. Frågan om augustisammanträdet nästa år
kan inställas kan behöva övervägas ytterligare.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget, inklusive att inställa augustimötet, innebär att antalet sammanträdestimmar skulle
totalt bli 2 timmar mer än idag för ett helår under förutsättning av att alla planerade timmar
och inga reservdagar utnyttjas. Om augustimötet kvarstår blir det 7,5 timmar mer.
För beräkningen av ekonomiska konsekvenser bör dock noteras att kommunfullmäktige såväl
2011 som 2012 utnyttjat en av reservdagarna. Om det antas att en reservdag med oförändrad
ordning skulle utnyttjas innebär förslaget att antalet sammanträdestimmar ökar med 2 för
helår om augustisammanträdet kvarstår och minskar med 3,5 om augustisammanträdet utgår
Förslagets ekonomiska effekter är svåra att uppskatta då dagsammanträden innebär kostnader
för ersättning för förlorad arbetsförtjänst som bara kan uppskattas grovt. Kostnaden för
förlorad arbetsförtjänst för en sammanträdesdag med IVE 2011 var knappt 35 000 kronor.
Detta förslag innebär att två sammanträden i höst och fyra nästa år blir dagsammanträden.
Aprilsammanträdet har normalt börjat kl 13.00 vilket givit mindre kostnader för förlorat
arbetsförtjänst. En försiktig uppskattning är att kostnadsökningen blir i runda tal 125.000
kronor för hela året och 70 000 kronor för hösten 2012..
Förslaget att ställa in reservdagarna ger en besparing i lokalkostnader med 30.000 per tillfälle.
Denna kostnad utgår idag oavsett om dagarna utnyttjas eller ej eftersom beslut om att nyttja
dom tas dagen innan. För innevarande år blir besparingen 60.000 kr och för nästa år 120.000
kronor.
Arvodet för den första timmen är 400 kr och därefter är ersättningen 160 kr/timme. Om
augustisammanträdet kvarstår kan en kostnadsökning grovt uppskattas till 30.000 kr för
arvoden. Om sammanträdet ställs in blir det däremot en besparing för arvoden i
storleksordningen 70 – 80.000 kronor.
Kommunledningskontoret har för närvarande ett avtal med teknik & service om
vaktmästartjänst vid fullmäktige samt sändning av fullmäktige på nätet. Förslaget innebär att
tid måste ianspråktas för arbetet tidigt på morgonen. Samtidigt minskar kostnaden för arbete
kvällstid. För 2012 påverkas inte kostnaderna. Avtalet för 2013 har ännu inte förhandlats om.
Sammantaget kan för hösten 2012 uppskattas att med två dagsammanträden och inställda
reservdagar uppstår en marginell kostnadsökning. För 2013 blir det en mindre kostnadsökning
med augustisammanträdet kvar men en besparing om det inställs.
Kommunledningskontoret
Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

