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Sammanträdestider för trafiknämnden 2022
Förslag till beslut
I trafiknämnden
Trafiknämnden fastställer följande sammanträdesdagar för år 2022:
1) Ordinarie nämndsammanträden klockan 9.00-17.00 den
10 februari
25 mars (fredag)
21 april
20 maj (fredag)
17 juni (fredag)
25 augusti
22 september
20 oktober
25 november (fredag)
15 december

2) Extra nämndssammanträden/dialogmöten den
20 januari, klockan 9.00-12.00

Konstituerande sammanträde

3 och 4 mars, klockan 9.00-17.00

Verksamhetsnominering 2023

Sammanfattning
Varje år fastställer trafiknämnden sammanträdestider för nästkommande år. För att kunna
ta fram ett förslag till sammanträdestider för trafiknämnden finns det många parametrar
att ta hänsyn till utöver den interna processen för rättssäker handläggning och
beslutsprocess. Exempel på dessa är kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges,
byggnadsnämndens, fastighetsnämndens och park- och naturnämndens sammanträden
samt de leveranser som är tidsatta av kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret.

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

Bedömning ur social dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Ärendet
Varje år fastställer trafiknämnden sammanträdestider för nästkommande år. De
föreslagna tiderna är anpassade efter stadens preliminära tidplan för budget- och
uppföljningsprocessen samt efter förväntade sammanträdestider för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Trafiknämnden fastställer varje år sammanträdestider för nästkommande år. För
trafiknämndens sammanträdestider finns det många parametrar att ta hänsyn till utöver
den interna processen för rättssäker handläggning och beslutsprocess. Exempel på dessa
är kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges, byggnadsnämndens, fastighetsnämndens och
park- och naturnämndens sammanträden samt de leveranser som är tidsatta av
kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret. De föreslagna tiderna är anpassade efter
Stadens preliminära tidplan för budget- och uppföljningsprocessen samt efter förväntade
sammanträdestider för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Trafiknämndens
ordinarie sammanträden äger rum på torsdagar om inget annat anges i
sammanställningen.
Utöver ordinarie sammanträden finns även två extra nämndsammanträden/dialogmöten
inplanerade under året: ett konstituerande sammanträde med anledning av ny
mandatperiod samt två heldagar för verksamhetsnominering 2023. Till detta kan det även
bli aktuellt att senare utifrån behov och önskemål planera in ytterligare extra
nämndsammanträden/dialogmöten och/eller gemensamma temanämnder med andra
nämnder.
Då kommunfullmäktige utser trafiknämndens ledamöter och ersättare årsvis under
mandatperioden 2018-2022 är även 2022 att beakta som en ny mandatperiod för
trafiknämnden. Det extra nämndsammanträdet/dialogmötet den 20 januari kommer
inledningsvis att fungera som ett konstituerande sammanträde för att nämnden ska kunna
utse sina utskott samt fatta andra nödvändiga beslut inför mandatperioden 2022.
Sammanställningarna nedan visar närmare vilken leverans/vilka beslut eller tema som
redan nu finns planerade för 2022 vid respektive tillfälle:

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande

2 (3)

Ordinarie nämndsammanträden
10 februari

Kommentar
Årsrapport 2021
Reviderad Budget 2022
Samlad riskbild och intern kontrollplan
(Sista dag för beslut i TN 2022-02-15)
Ekonomiskt utfall per februari och prognos
Delårsrapport mars 2022
Verksamhetsnominering 2023
(Sista dag för beslut i TN 2022-04-25)
Delårsrapport augusti 2022
(Sista dag för beslut i TN 2022-09-26)
Ekonomiskt utfall per oktober och prognos
för året
Budget 2023

25 mars (fredag)
21 april

20 maj (fredag)
17 juni (fredag)
25 augusti
22 september
20 oktober
25 november (fredag)
15 december

Extra
Kommentar
nämndssammanträden/dialogmöten
20 januari (kl 9-12)
Dialog tillika konstituerande sammanträde
3 – 4 mars (torsdag-fredag, heldagar) Temanämnd –verksamhetsnominering 2023
Utskotten och presidiet har sedan rätt att besluta om egna sammanträdestider och hanterar
dessa i respektive forum.

Maria Axberg

Kristina Lindfors

Avdelningschef
Verksamhetsstyrning

Trafikdirektör
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