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Sammanträdesdagar för Norrmalms
stadsdelsnämnd och nämndens sociala
delegation år 2022
Förslag till beslut
Sammanträdesdagar för Norrmalms stadsdelsnämnd och nämndens
sociala delegation fastställs enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att nämnden ska sammanträda en gång i
månaden med undantag av juli månad. Samtliga sammanträden,
utom det konstituerande sammanträdet den 3 januari, föreslås
börja klockan 18.00.
Förvaltningen föreslår att sociala delegationen, med undantag av
juli månad, ska sammanträda en gång i månaden. Samtliga
sammanträden föreslås börja klockan 16.15.
Både stadsdelsnämndens och sociala delegationens sammanträden
föreslås äga rum på rum i Norrmalms stadsdelsförvaltnings lokaler
på Sankt Eriksgatan 117.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden under år 2022,
med undantag av juli månad, ska sammanträda en gång i
månaden.
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Årets första sammanträde är ett konstituerande sammanträde
och föreslås äga rum måndagen den 3 januari 2022, klockan
9.00. Beslut ska då fattas om ordförande, ledamöter och ersättare
i sociala delegationen. Beslut ska även fattas om förordnande av
beslutanderätt.
Förvaltningen föreslår att nämndens sammanträden i övrigt äger
rum enligt nedanstående:
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10 februari (verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse och
bokslut för 2021)
17 mars
21 april (underlag för budget 2023 med inriktning 2024-2025)
24 maj (tertialrapport 1 med prognos för 2022)
16 juni
25 augusti
22 september (tertialrapport 2 med prognos för 2022)
20 oktober
24 november
15 december

Stadsdelsnämndens sammanträden föreslås börja klockan 18.00 och
äga rum på Sankt Eriksgatan 117.
Förvaltningen föreslår att sociala delegationen under år 2022,
med undantag av juli månad, ska sammanträda en gång i
månaden i enlighet med nedanstående:














12 januari
2 februari
9 mars
6 april
4 maj
1 juni
22 juni
3 augusti
7 september
5 oktober
9 november
14 december

Sociala delegationens sammanträden föreslås börja klockan 16.15
och äga rum på Sankt Eriksgatan 117.
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