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Lundby stadsdelsnämnds sammanträdestider 
2020 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby fastställer datum och tid för sammanträden 2020 

enligt tabellen nedan.  

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att sammanträdena ska vara öppna för 

allmänheten förutom sammanträdena i maj och juni. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden ska fastställa datum och tid för sammanträden 2020 och besluta om 

sammanträdena fortsatt ska vara öppna för allmänheten förutom sammanträdena i maj 

och juni. Stadsdelsnämnden Lundby är utsedd till att vara en av tre pilotnämnder att 

genomföra nämndmöten på distans. Försöken med distansmöten föreslås genomföras i 

maj och juni.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget ger goda förutsättningar för stadsdelsnämnden att få uppföljning kring 

ekonomin.  

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

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har säkrat att sammanträdestiderna inte krockar med skollov. 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2019-12-19. 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden ska fastställa datum och tid för sammanträden 2020 och besluta om 

sammanträdena fortsatt ska vara öppna för allmänheten förutom sammanträdena i maj 

och juni. Stadsdelsnämnden Lundby är utsedd till att vara en av tre pilotnämnder att 

genomföra nämndmöten på distans. Försöken med distansmöten föreslås genomföras i 

maj och juni. 

Beskrivning av ärendet 
Då kommunfullmäktige valde ledamöter och ersättare för nämnderna för ett år i taget 

föreslås beslut om nämndens sammanträden att konfirmeras av den nämnd som valdes 

den 10 december för perioden 1 januari till och med 31 december 2020 på det 

konstituerande sammanträdet den 2 januari. 

Nämnden föreslås genomföra fördjupningsmöten den 4 februari klockan 13.00-15.00 och 

den 17 mars klockan 13.00-15.00 och studiebesök den 17 juni med start 8.30. 

 

Datum för 
sammanträde Tid Nummer 

2020-01-02 Klockan 14:00 1 

2020-02-04 Klockan 16:00 2 

2020-02-25 Klockan 16:00 3 

2020-03-17 Klockan 16:00 4 

2020-04-21 Klockan 14:00 5 

2020-05-26 Klockan 16:00 6 

2020-06-17 Klockan 16:00 7 

2020-09-22 Klockan 16:00 8 

2020-10-13 Klockan 16:00 9 

2020-11-24 Klockan 16:00 10 

2020-12-15 Klockan 14:00 11 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag bygger på stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 

2020.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Maria Berntsson  

Stabschef 

 


