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Sammanträdesplan 2019
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden samt därtill hörande beredningar.
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KF presidium

11 nov
20 nov (onsdag) 26 nov
* Fullmäktiges sammanträde 17 juni startar tidigare pga föredragningar om kommunplan. Tid meddelas i kallelsen.

KF

16 dec

Vägledning för anmälan av ärenden:

Anmälan/inlämning
För att ärenden ska tas upp för behandling ska det anmälas och det ska då finnas ett utkast till tjänsteutlåtande.
Det finns inget krav på att underlaget i det här skede ska vara komplett.
Färdiga handlingar
Ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska vara kompletta senast detta datum.
Till samtliga ärenden ska det finnas tjänsteutlåtande, skrivna i mallen som finns i Public 360, med bilagor som
filreferens. Om inte detta krav uppfylls tas ärendet inte upp till politisk behandling.

Förkortningar:
KS
Kommunstyrelsen
KF
Kommunfullmäktige
KSB
Kommunstyrelseberedning
KSI
Kommunstyrelsens informationsmöte
KF presidium Kommunfullmäktiges presidium

Planeringsförutsättningar
Lagkrav

Årsredovisning skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast
möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november
månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen.
Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
Mins en gång under räkenskapsåret ska en delårsrapport upprättas för
verksamheten och för ekonomin från räkenskapsårets början. Mins en rapport
ska omfatta en period av mins hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. Nytt i kommunallagen, från och med 2019, är att inom 2
månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten
omfattar ska kommunstyrelsen överlämna rapporten till fullmäktige och
revisionen.

Landstingetsammanträdesplan

Landstingsfullmäktige: måndagarna 25 feb, 29 apr, 10-11 juni, 23 sep, 18-19 nov.
Regionstyrelsen: 11 feb, 15 apr, 27 maj, 9 sep, 4 nov.
Regionstyrelsens arbetsutskott: 28 jan, 25 mar, 6 maj, 26 aug, 14 okt.
Regionstyrelsens planutskott: 23 jan, 13 mar, 15 maj, 21 aug, 9 okt.

Skolans lovdagar

Två sammanträden är förlagda under skolans lovveckor:
Sportlov v. 9 (KS 26 feb)
Höstlov v. 44 (KSI 29 okt).

KSB 23 april

Kommunstyrelsens beredning sker tisdag 23 april då måndagen är helgdag,
Annandag påsk

KS 9 april/KF 6 maj

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till revisorerna, enligt lag
senast 15 april). Revisionen önskar längre tid än innan för att hinna gå igenom
redovisningen varför fullmäktiges sammanträde är en vecka förskjuten.

KSI 20 nov

Kommunstyrelsens informationsmöte är på en onsdag eftersom
landstingsfullmäktige äger rum 18-19 november.

Årsplanering av ärenden till fullmäktige
Sammanträdesdatum

Typ

Ärende

KS 2019-01-15

Övriga ärenden

Internkontrollplan

KF 2019-02-04

Övriga ärenden

Partistöd

KS 2019-03-19

Budgetprocess

Planeringsanvisningar till kommunplan 2020

KF 2019-05-06

Budgetprocess

Årsredovisning för Mora kommun
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för KS, övriga nämnder och enskilda ledamöter

KF 2019-06-17

Budgetprocess

Verksamhetsuppföljningsprognos I
Kommunplan 2020
Skattesats 2020
Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner
Årsredovisningar, stiftelser och fonder
Ansvarsfrihet, Region Dalarna
Ansvarsfrihet, Finsam
Sammanträdesplan
Delårsrapport
Verksamhetsuppföljningsprognos II
-

Övriga ärenden

KF 2019-10-21

Budgetprocessen
Övriga ärenden

KF 2019-11-25

Budgetprocess

Övriga ärenden

KF 2019-12-16

Budgetprocessen

Övriga ärenden

Revidering av kommunplan 2020 (kan även tas 2019-12-16)
Revidering av skattesats 2020 (kan även tas 2019-12-16)
Taxor och avgifter 2020
Kompletteringar som inte gjordes 2019-11-25, revidering av
kommunplan 2020
Kompletteringar som inte gjordes 2019-11-25, taxor och avgifter
Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner

