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Ändring av två nämnddatum - 
Sammanträdesdatum samt tidsplan för 
idrotts- och föreningsnämndens 
uppföljningsarbete 2021  

Förslag till beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens två nya förslag på 

sammanträdesdatum och tidsplan för nämndens uppföljningsarbete, vilket är den 

22 september och 27 oktober. 

2. Tidigare beslutade datum kvarstår.  

Sammanfattning 
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade om sammanträdesdatum och tidsplan för 2021 

på sammanträdet 2020-10-20, § 135. Det är dock två datum som behöver ändras. 

Sammanträdesdatumet den 21 september flyttas till den 22 september och den 26 oktober 

flyttas till den 27 oktober. Det är endast dessa två datum som nämnden ska fatta beslut 

om. Nedan följer en sammanställning över alla datum för 2021.  

Nämnd kl. 16:30 

9 februari 

Årsrapport för 2020 (Sista dag för beslut 15 feb) 

23 februari  

Nämndens verksamhetsplan för 2021 (sista dag för beslut innan februari månads utgång)  

23 mars 

Uppföljningsinformation om den egna verksamheten & prognos för februari 

20 april 

Delårsrapport mars inklusive delårsbokslut mars och prognos för mars (sista dag för beslut 23 april) 

& verksamhetsnominering inför 2022 

25 maj 

Uppföljningsinformation om den egna verksamheten 

22 juni 

Uppföljningsinformation om den egna verksamheten 

31 augusti 

Uppföljningsinformation om den egna verksamheten 

  
22 september 

Delårsrapport augusti inklusive delårsbokslut aug och prognos för aug (sista dag för beslut 24 sep) 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-12-03 

Diarienummer 0552/20 

 

Handläggare 

Moa Persson 

Telefon: 031 – 368 20 15 

E-post: moa.persson@ioff.goteborg.se  
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Nämnd kl. 16:30 

27 oktober 

Uppföljningsinformation om den egna verksamheten  
23 november 

Uppföljningsinformation om den egna verksamheten & prognos för oktober 

21 december 

Budget 2022 & uppföljningsinformation om den egna verksamheten 

8 februari 2022 

Årsrapport 2021 inklusive årsbokslut (sista datum för beslut 14 februari) 

22 februari 2022 

Verksamhetsplan för 2022 (sista dag för beslut innan februari månads utgång) 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Struktur- och tidplanen innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser utan arbetet sker 

inom befintlig ram. En förutsättning för att stadsdelsnämnden ska kunna ta ansvar för 

verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv och eventuellt vidta åtgärder är dock att 

nämnden löpande under året får uppföljningsinformation.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, ska nämnden 

tillämpa en jämlikhets- och jämställdhetsintegrerad planerings-, budget- och 

uppföljningsprocess för att värna lika rättigheter och möjligheter ur ett invånarperspektiv. 

Den sociala dimensionen är därför integrerad i de processer vars tidplan här redogörs för.   

Samverkan 
Ingen samverkan med de fackliga parterna har genomförts.  

Bilagor 
1. Tidsplan för idrotts- och föreningsnämnden 2021 

2. Tjänsteutlåtande med bilaga, stadsledningskontoret, daterad 2020-08-20 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16, § 737 

4. Tjänsteutlåtande och bilaga stadsledningskontoret, daterad 2020-09-16, 

Struktur och tidsplan för uppföljningsprocessen 2021 

5. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2020-10-20, § 135 
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade om sammanträdesdatum och tidsplan för 2021 

på sammanträdet 2020-10-20, § 135. Det är dock två datum som behöver ändras. 

Sammanträdesdatumet den 21 september flyttas till den 22 september och den 26 oktober 

flyttas till den 27 oktober. Det är endast dessa två datum som nämnden ska fatta beslut 

om.  

Idrotts- och föreningsnämnden behöver fastställa sammanträdesdatum och tidplan för 

nämndens uppföljningsarbete under 2021 samt budgetarbetet för 2022.  

Föreslagna datum har utarbetats utifrån kommunstyrelsens fastställda datum för styrelse 

och utskott som beslutades 2020-09-16, § 737 och stadsledningskontorets förslag på 

datum för nämndernas uppföljningsprocess som kommunstyrelsen planerar att besluta om 

2020-10-14. I beslutat underlag gällande styrelsens datum fanns även datumförslag på 

kommunfullmäktiges sammanträden, vilket vi tagit hänsyn till. Dock fastställs 

fullmäktiges sammanträdesdatum av församlingen i ett senare skede.  

För nämnden har staden beslutat om tre delårsrapporter inklusive årsrapport, två 

delårsbokslut i samband med delårsrapport, fyra obligatoriska prognoser, 

verksamhetsplan, och verksamhetsnominering inför budget 2022.  

Som tidigare föreslås att nämnden hålls kl. 16:30 i Kviberg på tisdagar den tredje eller 

fjärde tisdagen i månaden.  

 

Förvaltningens bedömning 
Förslag på sammanträdesdatum möjliggör för förvaltning och nämnd att fullfölja sitt 

uppdrag och ligger i linje med sammanträdesdatum för styrelse och fullmäktige samt 

stadens planerade uppföljningsarbete för 2021.  

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Karin Hallgren 

 

Avdelningschef administration 

 


