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Sammanträdesdagar 2022 för teknik- och
klimatnämnden och dess utskott
Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden antar förslaget till sammanträdesdagar enligt tekniska kontorets
tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för teknik- och klimatnämnden
och dess utskott för år 2022. Förslaget är satt utifrån kommunfullmäktige och kommunstyrelsens
sammanträden. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje
kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter. Det innebär att nämnden sammanträder
vid sju tillfällen. I likhet med tidigare år hålls sammanträdena i Norrtäljesalen och öppnar klockan 15.

Ärendet
Beskrivning
Enligt kommunallagen ska nämnderna besluta om när ordinarie sammanträden ska
hållas. Teknik- och klimatnämnden behöver därför fatta beslut om sammanträdesdagar
för nästkommande år. Förslaget för 2022 innebär att nämnden och utskottet föreslås
sammanträda 7 gånger per år. Datumen framgår av tabellen nedan. I möjligaste mån har
sammanträdesdatumen tagit höjd för skolornas sport- och höstlov.
I likhet med tidigare öppnar sammanträdena klockan 15 och som regel är platsen
Norrtäljesalen i Kommunhuset Ankaret i Norrtälje. Enligt nämndens reglemente ska
kallelse med tillhörande handlingar vara nämndens ledamöter tillhanda en vecka innan
mötet. Observera att sammanträdet den 31 maj är ett heldagsammanträde med samling
klockan 8.30 fram till klockan 14 med besök vid aktuella projekt. Därefter startar själva
sammanträdet klockan 15.
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Givet den pågående pandemin kan sammanträden bli tvungna att hållas helt digitalt via Microsoft
Teams men fram tills annat meddelas är huvudinriktningen att samtliga sammanträden är hybridmöten
där ledamöter och ersättare inte behöver meddela särskilda skäl för att delta digitalt.
Lagkrav
Sammanträdesschemat för år 2022 är framtaget i enlighet med kommunallagen (1991:900) 6 kap.
18 §
Koppling till gällande styrdokument
Norrtälje kommuns styrprocess anger när ekonomiska rapporter ska behandlas i kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Tekniska kontoret fram förslaget till sammanträdesschema för år 2022 i enlighet med kommunallagens
bestämmelser och ärendet har tagits fram med utgångspunkt i kommunstyrelsekontorets
ekonomiavdelnings tidplan. För att de ekonomiska rapporterna ska hinna hanteras inom den
föreslagna tidplanen innebär det att teknik- och klimatnämnden inte kommer att ha behandlat dem när
kommunstyrelsens arbetsutskott har sina sammanträden men väl kommunstyrelsen.

Tidplaner
Ej tillämpligt.
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