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Handläggare: Jonas Wiklund
Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd under år 2008
Förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställer stadsdelsnämndens sammanträdestider för perioden 1 januari – 31 december 2008 enligt förslag i tjänsteutlåtandet.
Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Håkan Serdén
kanslichef

Bakgrund
Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd bestämmer tid och plats för sina sammanträden. I reglementet med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder § 9 framgår att sammanträden även kan hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
ordföranden anser att det behövs.
Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämndens sammanträden ska vara offentliga med de begränsningar som anges i 6 kap. 19 a § kommunallagen. Under sammanträdets slutna del behandlas ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda eller andra
ärenden i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt
sekretesslagen (1980:100) – exempelvis upphandlingsärenden.

Förvaltningens förslag
Datumen för nämndsammanträdena har anpassats till sista inlämningsdatum av nämndbeslut för de stora planeringsärendena till stadsledningskontoret.
Sammanträdet börjar klockan 17.45 med att nämnden behandlar ärenden på den slutna
delen av dagordningen. Därefter görs avbrott för allmänhetens frågestund mellan klockan
18.00 och 18.45. Sammanträdet fortsätter sedan med den öppna delen. Stadsdelsnämnden
sammanträder i såväl Rinkeby som Kista/Husby med ett av tre sammanträden förlagt till
Rinkeby. Denna ordning fortsätter tills presidiet beslutar om annan.

www.stockholm.se/rinkeby-kista

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Sammanträdestider för år 2008
Sammanträdesdatum och -tid
för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2008
Torsdagar där inte annat anges
8 januari, kl. 08.30
Obs! Tisdag
24 januari, kl. 17.45

Ärende/aktivitet

Nämndbeslut
till SLK

14 februari, kl. 17.45

Bokslut och verksamhetsberättelse 15 februari
för år 2007

Utseende av socialdelegerade för
år 2008

27 mars, kl. 17.45
23 april, kl. 17.45
Obs! Onsdag
15 maj, kl. 17.45

Nämndernas underlag till budget
25 april
för år 2009 med beräkningar för
åren 2010 och 2011
Delårsrapport samt tertialrapport 1 19 maj
per den 30 april med prognos för
år 2008

19 juni, kl. 17.45
28 augusti, kl.17.45
17 september, kl. 17.45
Obs! Onsdag

Delårsrapport samt tertialrapport 2 19 september
per den 31 augusti med prognos
för år 2008

23 oktober, kl. 17.45
27 november, kl. 17.45
18 december, kl. 17.45

Nämndernas budget/verksamhetsplan för år 2009

______________________

29 december

