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Produktionsförvaltningen    Till Produktionsstyrelsen 
Datum  2017-11-16 
Dnr  PS 2017/0106-006 

 
Mötesplan för Produktionsstyrelsen 2018 

Beslutsförslag 
Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdestider för Produktionsstyrelsen 
2018, innebärande att styrelsen sammanträder: torsdag 1 februari; torsdag 22 februari; torsdag 22 
mars; torsdag 26 april; torsdag 24 maj; tisdag 19 juni; torsdag 23 augusti; torsdag 27 september; 
torsdag 25 oktober; torsdag 22 november samt torsdag 13 december. 

Bakgrund 
Styrelsen ska fatta beslut om sammanträdesplanering i god tid för att ge ledamöterna goda 
förutsättningar att delta i styrelsens arbete. I hög grad ska styrelser och nämnder anpassa sin 
planering till den planering som görs av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Av särskild 
vikt är att nämndernas sammanträden som behandlar budget, delårsrapportering och årsredovisning 
äger rum i god tid innan KS och KF behandlar dessa ärenden. Eftersom produktionsstyrelsens 
budgetarbete inte kan genomföras förrän beställarnämndernas budget och verksamhetsplanering 
gjorts ligger dock produktionsstyrelsens hantering av budget senare. Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens mötesplanering för 2018 framgår av tabellen nedan. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna mötesstrukturen ger styrelsen möjligheter till kontinuerlig 
insyn i såväl verksamheternas ekonomi som deras kvalitet och förändringsprocesser. Beroende på de 
behov som finns i verksamheterna bör viss flexibilitet finnas i mötesplaneringen. Beredskap för att 
vid behov lägga till tid för extra sammantärden bör därför finnas, liksom möjlighet att flytta eller 
ställa in enstaka sammanträden. Sådana eventuella ändringar beslutas av Produktionsstyrelsen.  
 
Förvaltningen föreslår att styrelsen sammanträder den 1 februari(budgetbehandling); 22 februari 
(behandling av årsredovisning); 22 mars; 24 april; 24 maj; 19 juni; 23 augusti; 27 september; 25 
oktober; 22 november samt 13 december. De flesta föreslagna datum är torsdagar, ett på en tisdag. 
Sammanträden föreslås även fortsättningsvis starta klockan 18.00. Lokaler bokas också för två 
partigrupper en timme före mötesstart. Presidiet kommer att mötas ca två veckor innan 

’Tåg’ KF KS 
1 29/1 8/1 
2 5/3  12/2 
3 23/4 (Årsredovisning) 19/3 
4 21/5 25/4 
5 18/6 28/5 
6 17/9 27/8 
7 22/10 /Delår) 24/9 
8 19/11 (Budget) 22/10, 24/10 
9 10/12 21/11 
1   
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sammanträdet. Nedan ses en sammanställning av föreslagen mötesplanering för styrelsen och 
presidiet. 
 
 
 

 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Henningson       
Produktionschef 

Presidieberedning 
Torsdag kl. 18.00 (om inte annat anges) 

PS sammanträde 
Torsdag kl. 18.00 (om inte annat anges) 

18 januari 1 februari (Budget) 
8 februari 22 februari (Årsredovisning) 

 
8 mars  22 mars 

 

12 april  26 april  
8 maj (obs Tisdag) 24 maj  

 
7 juni  19 juni (obs Tisdag) 

 
 
9 augusti 

 
23 augusti 

13 september 27 september 
11oktober  25 oktober  
8 november 22 november 
29 november 13 december 


