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§ 158 Sammanträdestider 2020 för
stadsbyggnadsnämnden
Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för stadsbyggnadsnämnden och dess
arbetsutskott 2020. Antalet ordinarie sammanträden föreslås vara
åtta för respektive organ, ett färre än 2019.
Nämndens möten föreslås äga rum på onsdagar klockan 17.00 och
arbetsutskottens möten på onsdagar klockan 13.30 för trafik- och
arbetsutskottet (AU) och 14:00 för plan- och byggutskottet (PBU).
Arbetsutskotten sammanträder två veckor före nämnden.
Samtliga nämndens sammanträden föreslås vara öppna för
allmänheten.
Förvaltningens synpunkter

Förslag till sammanträdesplan 2020 lyder:
AU
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Som utgångspunkt för sammanträdesplanen ligger de kommungemensamma tidplanerna för mål- och budgetarbetet samt
uppföljningen av verksamhet och ekonomi. Planen tar även hänsyn
till skollov och allmänna helgdagar.
Sportlovet i Haninge kommun äger rum den 24-28 februari (vecka
9), påsklovet den 6-9 april (vecka 15) och höstlovet den 26-30
oktober (vecka 44).
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att hantera vårens ärenden
på fyra sammanträden och föreslår därför att ett uppehåll görs i
april.
Förslag till beslut

1. Sammanträdesplan 2020 för stadsbyggnadsnämnden och
arbetsutskotten fastställs.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Sammanträdesplan 2020 för stadsbyggnadsnämnden och
arbetsutskotten fastställs.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.
Sven Gustafsson (M) deltar ej i beslutet.

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden

Harald Gärdek (V) bifaller eget förslag att ärendet skall
återremitteras till förvaltningen för att återkomma med förslag på
datum för nio stycken nämndmöten. Bilaga
Sven Gustafsson (M) erhåller om att få lämna särskilt yttrande.
Ordföranden Petri Salonen (C) bifaller trafik- och arbetsutskottets
förslag.
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Ordförande Petri Salonen (C) konstaterar att det finns två
förslag till beslut; trafik- och arbetsutskottets förslag, samt
Vänsterpartiets förslag om återremiss.
Ordförande Petri Salonen (C) ställer först proposition på om
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras
och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande Petri Salonen (C) konstaterar att det finns ett förslag till
beslut; trafik- och arbetsutskottets förslag, och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Särskilda yttranden

Sven Gustafsson (M) erhåller om att få lämna särskilt yttrande.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2020 för stadsbyggnadsnämnden och
arbetsutskotten fastställs.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.
Sven Gustafsson (M) medges lämna särskilt yttrande.
Reservation

Harald Gärdek (V) och Peter Lindefjärd (SD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: nämndsekreterare
För kännedom: samtliga chefer vid stadsbyggnadsförvaltningen,
kommunikatör

Utdragsbestyrkande

