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Till
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Stadsdelsnämndens sammanträden 2017
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden sammanträder under 2017 på följande
datum: 2 januari, 19 januari, 2 februari, 9 mars, 20 april, 18
maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 14
november, 14 december.
2. Sammanträdena 19 januari – 14 november börjar kl. 19:00.
Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund som börjar
kl. 18:00. Sammanträdet i december börjar kl. 18.00 och
frågestunden före sammanträdet inleds kl. 17.00.
3. Sammanträdet den 2 januari börjar kl. 17.00.
4. Sammanträdet den 2 januari hålls i sammanträdesrummet
Häggen, Lindhagensgatan 76. Övriga sammanträden hålls i
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2L.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Lindhagensgatan 76
Box 49039, 100 28 Stockholm
stockholm.se

Stadsdelsnämnden ska besluta om tid och plats för sina
sammanträden. Sammanträdena hålls på med undantag för ett
sammanträde i januari och november på torsdagar. Sammanträdet
den 2 januari är ett konstituerande sammanträde då
stadsdelsnämnden utser social delegation. I november hålls
sammanträdet på en tisdag med anledning av
kommunfullmäktiges budgetdebatt. De flesta av sammanträdena
börjar kl. 19.00 och föregås av en frågestund för allmänheten kl.
18.00. 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.
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Sammanträdesdatum

Styrdokument

Till kommunfullmäktige
senast

Bokslut och
verksamhetsberättelse för
2016

3 februari

Torsdag 20 april

Underlag till budget för
2018 med beräkningar för
2019 och 2020

21 april

Torsdag 18 maj

Tertialrapport 1 med
prognos för 2017

19 maj

Delårsbokslut samt
tertialrapport 2 med
prognos för 2017

22 september

Budget och
verksamhetsplan 2018

29 december

Måndag 2 januari
Torsdag 19 januari
Torsdag 2 februari

Torsdag 9 mars

Torsdag 15 juni
Torsdag 24 augusti
Torsdag 21 september

Torsdag 19 oktober
Tisdag 14 november
Torsdag 14 december
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