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Nämndens sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd håller sitt första sammanträde
2022 måndag 3 januari klockan 9.00 för val av social delegation.
Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2022,
samtliga torsdagar klockan 18.00:
27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 2 juni,
25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden ska besluta om tid och plats för sina
sammanträden. De föreslagna datumen utgår huvudsakligen från
kommunstyrelsens tidsplan för när dokument som
verksamhetsplaner verksamhetsberättelse, budgetunderlag samt
tertialrapporter med delårsbokslut ska lämnas till
kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom nämndkansliet.
Ärendet
Kommunallagen reglerar att nämnderna ska besluta om tid och plats
för sina sammanträden. Förvaltningen föreslår sammanträdestider
för 2022 med utgångspunkt från stadsledningskontorets (SLK)
tidplan för budget- och uppföljningsarbete.
Sammanträdet den 3 januari är ett konstituerande sammanträde då
stadsdelsnämnden ska utse ledamöter och ersättare i sociala
delegationen samt delegation och förordnande att fatta beslut enligt
LVU och LVM.
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Sammanträdena hålls på torsdagar och börjar kl. 18.00. och inleds
med en öppen frågestund. Kommunfullmäktige har beslutat att
stadsdelsnämndernas sammanträden bör vara öppna för
allmänheten. Nämndens sammanträden hålls i Stadsarkivets lokaler
vid Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126.

Tjänsteutlåtande
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Sammanträde Styrdokument

Nämndbeslut exp.

3 januari
27 januari
24 februari

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2021

25 februari

28 april

Underlag till budget för 2023
med beräkningar för 2024
och 2025

29 april

2 juni

Tertialrapport 1

10 juni

Tertialrapport 2 med
delårsbokslut

30 september

24 mars

25 augusti
29 september
27 oktober
24 november
15 december
Nämndens verksamhetsplan 2023 beslutas i januari 2023..

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer tid och plats
för nämndens sammanträden 2022 enligt förvaltningens förslag.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör
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