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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
sammanträdesplan 2022
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fastställer
sammanträdesplan för 2022 i enligt med förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 23 § kommunallagen (2017:725), förkortad KL, ska
nämnden bestämma tid och plats för sina sammanträden.
Förvaltningens förslag för nämndsammanträden utgår från
stadsledningskontorets tidplan för nämndernas arbete.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer
sammanträdesplan för år 2022, som regel på torsdagar klockan
18.30 om inget annat anges, i enligt med förvaltningens förslag.
Vidare föreslår förvaltningen att stadsdelsnämndens sammanträden
äger rum i förvaltningens lokaler på Slakthusplan 8A.
Utgångspunkten är att sammanträdena är öppna för allmänheten,
utom vid den slutna delen med ärenden gällande
myndighetsutövning. Med anledning av covid-19 kan ändringar och
anpassningar ske i enlighet med Stockholms stads och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förvaltningen föreslår även att en nämndinformation hålls en vecka
innan nämndsammanträdena klockan 17.30.
Bakgrund
Enligt 6 kap. 23 § kommunallagen (2017:725), förkortad KL, ska
nämnden bestämma tid och plats för sina sammanträden.
Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
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Ärendet
Förvaltningens förslag för nämndsammanträden utgår från
stadsledningskontorets tidplan för nämndernas arbete.
Sammanträdena är planerade utifrån när verksamhetsberättelse,
underlag för budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025 samt
tertialrapporter ska beslutas av stadsdelsnämnden under år 2022.
Förvaltningen har tagit hänsyn till både kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens sammanträden under 2022 i sin planering.
Vidare har förvaltningen tagit hänsyn till S:t Eriksmiddagarna med
utdelning av stadens hedersbelöning, allmänna heldagar och
skolornas lov. Skolornas vintersportlov infaller mellan den 28
februari och den 4 mars, påsklovet mellan den 11 april och den 14
april och höstlovet mellan den 31 oktober och den 4 november
2022.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd sammanträder kl. 18.30.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer följande
sammanträdesplan för år 2022, som regel på torsdagar klockan
18.30 om inget annat anges, i enligt med förvaltningens förslag.
Månad

Datum

Tid

Rapport

Januari

3

08.15

Val av social delegation och
pensionärsråd samt anmälan
av val till stadsdelsnämnden

Januari
Februari

27
24

18.30
18.30

Mars
April

24
21

18.30
18.30

Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

25*
16

18.30
18.30

25
22
27
24
15

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Verksamhetsberättelse med
bokslut 2021
Underlag till budget 2023 med
inriktning för 2024 och 2025
Tertialrapport 1

Tertialrapport 2

* Onsdag 25 maj då torsdag 26 maj är en röd dag.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
eav@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen förslår att stadsdelsnämndens sammanträden äger
rum i förvaltningens lokaler på Slakthusplan 8A.
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Utgångspunkten är att sammanträdena är öppna för allmänheten,
utom vid den slutna delen med ärenden gällande
myndighetsutövning.
Vid den öppna delen av mötet kan förvaltningen förbereda
presentationer eller information om för nämnden och allmänheten
relevanta ämnen, därefter hålls en kort frågestund för allmänheten.
Med anledning av covid-19 kan ändringar och anpassningar ske i
enlighet med Stockholms stads och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Förvaltningen föreslår även att en nämndinformation hålls en vecka
innan nämndsammanträdena. Vid nämndinformationen har
stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare möjlighet att ställa
frågor till förvaltningen på aktuella ärenden som ska behandlas vid
kommande sammanträde. Under nämndinformationen finns det
även utrymme för förvaltningen att informera om aktuella frågor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer följande
tider för nämndinformationen, som regel torsdagar mellan
klockan 17.30 och 18.30 om inget annat anges:
Månad

Datum

Tid

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

20*
17
17
14
19
9

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

18
15
20
17
8

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

* Nämndinformationen kan behöva tidigareläggas samma vecka om
stadsdelen berörs av S:t Eriksmiddag med utdelning av
hedersbelöning som infaller den 18-20 januari 2022.
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