SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§70

Dnr TKN 2020-490

Sammanträdesdagar 2021 för teknik- och klimatnämnden
Beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar för år 2021 enligt bilaga 1
till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 24 augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för teknik- och
klimatnämnden och teknik- och klimatnämndens arbetsutskott med åtta nämndsammanträden och
åtta arbetsutskott under år 2021. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista
datum för budget och årsredovisning samt har tagits fram med hänsyn till Norrtälje kommuns
styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar för TKN 2021
Sammanträdesdagar TKN 2021

Förslag
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets kansli, Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-08-24
Diarienummer: TKN 2020-490

Teknik- och klimatnämnden
Handläggare:
Titel:
E-post:

Petter Andersson
Nämndsekreterare
petter.andersson@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar 2021 för teknik- och
klimatnämnden
Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden godkänner förslaget till sammanträdesdagar för år 2021 enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande från den 24 augusti 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för teknik- och
klimatnämnden och teknik- och klimatnämndens arbetsutskott med åtta nämndsammanträden och åtta
arbetsutskott under år 2021. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för
budget och årsredovisning samt har tagits fram med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som
reglerar ekonomiska rapporter.

Ärendet
Beskrivning
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige besluta om när ordinarie
sammanträden ska hållas och enligt 6 kap. 23 § ska även nämnderna göra detsamma. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och nämnder ska därför en gång per år besluta om
sammanträdesdagar för nästkommande år.
Kommunstyrelsen planeras besluta om sammanträdesdatum för 2021 för sin del och för de tillhörande
arbetsutskotten den 28 september 2020, och kommunfullmäktige planeras besluta sina
sammanträdesdagar den 12 oktober 2020.
Kommunstyrelsekontoret har utgående från detta tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för
teknik- och klimatnämnden och teknik- och klimatnämndens arbetsutskott för år 2021 som omfattar 8
sammanträden för teknik- och klimatnämnden och 8 sammanträden för teknik- och klimatnämndens
arbetsutskott.
Förslaget är framtaget i koordination med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
sammanträdesschema och enligt kommunallagens bestämmelser samt i enlighet med Norrtälje
kommuns styrprocess som anger ett antal ekonomiska rapporter som ska behandlas. De ekonomiska
rapporterna ska vara behandlade i respektive nämnd innan de behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolorna i Norrtäljes och Stockholms sport-, påsk- och
höstlov, och det har därför inte föreslagits några sammanträdesdatum under dessa veckor.
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Lagkrav
Sammanträdesschemat för år 2021 är framtaget i enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 §, 6 kap. 23
§, 11 kap. 8 § samt 11 kap. 20 §.
Koppling till gällande styrdokument
Förslaget påverkas av bestämmelserna i kommunfullmäktiges arbetsordning samt Norrtälje kommuns
styrprocess som anger när ekonomiska rapporter ska behandlas i kommunfullmäktige. I teknik- och
klimatnämndens reglemente § 6 Tidpunkt framkommer att ”Nämnderna bestämmer tid och plats för
sina sammanträden.”
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Det bedöms inte vara problematiskt att fatta beslut om sammanträdesdagar för teknik- och
klimatnämnden och teknik- och klimatnämndens arbetsutskott innan beslut om kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges datum är fattade. Detta då det i efterhand med hjälp av ytterligare beslut i teknikoch klimatnämnden är möjligt att korrigera de beslutade sammanträdesdatumen för 2021 för nämnden
och nämndens arbetsutskott om detta skulle bli aktuellt.

Tidplaner
Förslaget för sammanträdeschema för år 2021 beräknas fastställas av teknik- och klimatnämnden den
29 september 2020.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Sammanträdesdagar 20201 för teknik- teknik och klimatnämnden

Beslut skickas till
Kommunstyrelsekontorets kansli
Tekniska kontoret
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