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Ärende
Det är viktigt att möten med nämnder och styrelser planeras på ett sådant sätt att 
det skapas utrymme för att olika beslut kan hanteras enligt angivna tidsplaner.  
Förslagen till mötestider för nämnder och styrelser är därför samordnade med 
tiderna för när koncernövergripande ärenden som budget, delårsbokslut och 
årsredovisning ska lämnas in till kommunledningskontoret. 

Genom att följa de rekommenderade tiderna skapas goda förutsättningar för en väl 
fungerande ärendehantering. Det bidrar också till att åstadkomma veckor som är 
fria från möten vilket varit önskvärt från politiskt håll. 

De allmänna utgångspunkterna är desamma som föregående år: 
Tillväxtutskott (TU) sammanträder på måndagar – med undantag för 
september då det istället är föreslaget att hållas en tisdag med anledning av 
valet.
Kommunledningsutskott (KU) sammanträder på tisdagar 
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder på tisdagar – med undantag för 
november då det istället hålls ett extra kommunstyrelse på en måndag med 
anledning av valet. 
Nämnderna sammanträder på onsdagar. 
Styrelserna har sina möten på torsdagar. 
Kommunfullmäktige (KF) sammanträder på torsdagar. Observera att 
sammanträdestiderna fastställs vid kommunfullmäktige i oktober eller i 
november och kan därför komma att skilja sig åt från förslaget i årsplanen. 

Förslaget innebär i huvudsak att den första eller de två första veckorna varje månad 
blir fria från möten. Helgdagar, lovveckor, budgetprocesser och liknande gör dock 
att det kan finnas behov av att göra avsteg från de allmänna utgångspunkterna.  
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De föreslagna mötestiderna är anpassade utifrån loven i skolan och avsikten är att 
sportlovsveckan (v 9) och påsklovsveckan (v 17) samt allahelgonaveckan (v 44) 
ska vara fria från möten. 

Nämnder och styrelser avgör själva hur ofta de sammanträder. Det är dock viktigt 
att tänka på att möten planeras på ett sådant sätt att det finns beredskap för att 
hantera ärenden inom rimlig tid. Ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen 
respektive Karlstads Stadshus AB justeras samma vecka som mötet så att ärendena 
kan överlämnas till kommunledningskontoret för handläggning senast fredag i 
samma vecka. 
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