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Stadsdelsnämndens sammanträdesplanering

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden sammanträder under 2021 på följande datum:
4 januari, 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17
juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november, 16
december.
2. Sammanträdena börjar kl. 18:00. Sammanträdena inleds när så
är möjligt med en öppen frågestund.
3. Sammanträdet den 4 januari hålls i sammanträdesrummet
Häggen, Lindhagensgatan 76. Övriga sammanträden hålls i
Stadsarkivet, Kungsklippan.
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.
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Bakgrund
Kommunallagen reglerar att nämnderna ska besluta om tid och plats
för sina sammanträden. Kommunfullmäktige har beslutat att
stadsdelsnämndernas sammanträden ska vara öppna för
allmänheten. Under rådande pandemi genomförs stadsdelsnämnden
i enlighet med gällande restriktioner.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av stadsdelsdirektörens stab i samråd med
ekonomiavdelningen.
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Ärendet
Stadsdelsnämnden ska besluta om tid och plats för sina
sammanträden. Sammanträdena hålls med undantag för
sammanträdet den 4 januari på torsdagar. Sammanträdet den 4
januari är ett konstituerande sammanträde då stadsdelsnämnden
utser social delegation och pensionärsråd. Sammanträdena börjar kl.
18.00 och inleds när så är möjligt med en öppen frågestund.
Under rådande pandemi genomförs stadsdelsnämndens
sammanträden med begränsad närvaro. Endast så många ledamöter
och tjänstepersoner som är nödvändigt deltar på plats medan övriga
deltar på distans. Sammanträdena är för närvarande inte öppna för
allmänheten.
Föreslagna datum bygger på kommunstyrelsens tidsplan för när
dokument som verksamhetsplaner verksamhetsberättelse, budgetunderlag samt tertialrapporter med delårsbokslut ska lämnas till
kommunfullmäktige. Plan över föreslagna sammanträdesdatum med
styrdokument bifogas.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer tid
och plats för nämndens sammanträden 2020 enligt förvaltningens
förslag.
Jämställdhetsanalys
Sammanträdesplaneringen bedöms vara neutral ur
jämställdhetssynpunkt.
Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör
Bilagor
Sammanträdesplanering 2021
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