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Tekniska nämnden

2018.457 TN

Sammanträdestider 2019
Ärendebeskrivning
Nämnden beslutar årligen om sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för den nyinrättade nämnden
(idag Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden) för år 2019 enligt följande:
2019 Presidie
9 jan kl 09:00-11:00

Arbetsutskott

Jan

9 jan kl kl 09:00-11:00

21 jan kl 09:00 AU (Bygg)
22 jan kl 09:00 AU (Tekn.)

Feb

24 jan kl 09:00-11:00

6 feb kl 09:00 AU (Bygg)
7 feb kl 09:00 AU (Tekn.)

18 feb kl 14:00

Mar

28 feb kl 09:00-11:00

11 mars kl 09:00 AU (Bygg)
12 mars kl 09:00 AU (Tekn.)

18 mars kl 14:00

Apr

28 mars kl 09:00-11:00

8 april kl 09:00 AU (Bygg)
9 april kl 09:00 AU (Tekn.)

15 april kl 14:00

Maj

25 april kl 09:00-11:00

6 maj kl 09:00 AU (Bygg)
7 maj kl 09:00 AU (Tekn.)

13 maj kl 14:00

Juni

23 maj kl 09:00-11:00

10 juni kl 09:00 AU (Bygg)
11 juni kl 09:00 AU (Tekn.)

17 juni (Heldag, arbete
inför flerårsstrategi på fm,
nämndmöte på em)

Juli
Aug

8 aug kl 09:00-11:00

Sept

5 sept kl 09:00-11:00

16 sept kl 09:00 AU (Bygg)
17 sept kl 09:00 AU (Tekn.)

23 sept kl 14:00

Okt

3 okt kl 09:00-11:00

14 okt kl 09:00 AU (Bygg)
15 okt kl 09:00 AU (Tekn.)

21 okt kl 14:00

Nov

31 okt kl 09:00-11:00

11 nov kl 09:00 AU (Bygg)
12 nov kl 09:00 AU (Tekn.)

18 nov kl 14:00

Dec

28 nov kl 09:00-11:00

9 dec kl 09:00 AU (Bygg)
10 dec kl 09:00 AU (Tekn.)

16 dec kl 14:00

SOMMARUPPEHÅLL
19 aug kl 09:00 AU (Bygg)
20 aug kl 09:00 AU (Tekn.)

Nämnd
14 jan kl 14:00 (besluta
om AU och övrig formalia)
28 jan kl 14:00

26 aug kl 14:00

Förslaget utgår från att den nya nämnden kommer att besluta att ha två arbetsutskott, ett
som bereder plan- och bygg ärenden och ett som bereder tekniska ärenden (Gata, VA, Park,
Avfall). De ärenden som berör bägge arbetsutskotten, såsom ekonomisk uppföljning,
remissvar m.m., bereds förslagsvis endast av presidiet. Då presidiet kommer vara beredande
organ i dessa ärenden, har även månadsvisa tider för dessa möten föreslagits.
Utskick med handlingar sker en vecka före respektive sammanträde, då handlingarna
publiceras på mötesportalen. Undantag från detta är dock utskick inför presidie, då
handlingarna troligtvis inte kommer att kunna skickas ut en vecka innan.
Utbildning för den nya nämnden
Mandatperioden kommer därför att inledas med en gedigen utbildning för de förtroendevalda
enligt följande:


31 jan: Halvdag kring mötesteknik, förvaltningslagen, kommunallagen m.m.



21-22 februari: Heldagar med avdelningsspecifik information
o Dag 1 fokus samhällsplanering (GIS, Gata/Park, VA, Plan, Avfall)
o Dag 2 fokus myndighetsutövning (Plan och Bygg)



5-8 mars studiebesök och ”jobbskuggning”
o Dag 1 och 2 – Studiebesök ute på verksamheter/drift (Sävelund, VA-verk,
Bälinge m.m.)
o Dag 3-4 – Jobbskuggning på Sveagatan hos plan-, bygg-, GIS, Gata/Park



21 mars Heldag kring ekonomi
o Taxefinansiering, kommunbidrag, budget, flerårsstrategi, ekonomisk
uppföljning



3 april Halvdag kring mötesteknik, förvaltningslagen, kommunallagen m.m.

Eventuella datumändringar kan behöva göras, men och utgör i dagsläget endast ungefärliga
hållpunkter.
Ekonomisk bedömning
Nämndsammanträdena innebär kostnader för kommunen, både vad gäller arbetstid,
arvoden, lokaler och övrig administration. Nämndsammanträdena är dock en avgörande del i
den demokratiska processen som måste genomföras för att uppnå en ändamålsenlig
ledning, styrning och beslutsgång.
Mängden nämndsammanträden per år torde dock kunna variera utifrån behov, det vill säga
att antalet möten är avhängigt hur ofta det finns ärenden som nämnden behöver fatta beslut
i, samt hur ofta nämnden behöver få information från förvaltningen för att kunna uppfylla sin
styrfunktion. Även förvaltningslagens princip om proportionalitet bör råda (FL § 9, ”Ett ärende
ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten
eftersätts.”), vilket bör tala för att så kort tid som möjligt bör löpa mellan nämndmötena, då
nämnden har att besluta i ärenden som berör den enskilde.

I Alingsås kommun sker varje månad ekonomisk månadsuppföljning från respektive nämnd
till kommunstyrelsen, vilket kräver månadsvisa möten.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden tar del av förvaltningens förslag till sammanträdestider och utbildning för
den nyinrättade nämnden 2019.
Tekniska nämnden beslutar att den nyinrättade nämndens första sammanträde sker den 14
januari 2019.
Tekniska nämnden föreslår den nyinrättade nämnden att godkänna övriga delar vid
sammanträdet den 14 januari 2019.

Beslutet ska skickas till
KLK, Nämndadministratörer, Ledningsgrupp

Maria Jacobsson
TF Förvaltningschef

Rebecca Tollemark
Förvaltningssekreterare

