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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2019-10-24 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/709 

Sammanträdestider för tekniska nämnden 2020 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för tekniska nämnden 2020:

20 februari, 19 mars, 23 april, 20 maj (onsdag), 17 juni (onsdag), 24 september,

22 oktober, 19 november samt 17 december.

2. Följande sammanträdesdagar fastställs för tekniska nämndens arbetsutskott 2020:

13 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 17 september, 15 oktober,

12 november samt 10 december.

Ärendet i korthet 

Bygg- och miljöförvaltningen har med utgångspunkt i kommunallagen (2017:725) 

tagit fram förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden samt för tekniska 

nämndens arbetsutskott 2020. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden fastställer föreslagna 

sammanträdesdagar för tekniska nämnden samt för tekniska nämndens arbetsutskott 

för år 2020.   

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-24

2. Tidplan för tekniska nämndens arbetsutskott samt sammanträden 2020

Överväganden 

Av 6 kap. 23 § kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. att nämnderna bestämmer 

tid och plats för sina sammanträden. Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram 

förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden samt tekniska nämndens 

arbetsutskott för år 2020. De föreslagna sammanträdesdagar är anpassade till 

kommunstyrelsens sammanträden vad det gäller verksamhetsberättelse, 

ombudgetering och delårsbokslut med prognoser samt till helgdagar, klämdagar och 

skollov.  

I likhet med tidigare år föreslår förvaltningen att tekniska nämndens sammanträden 

ska hållas på torsdagar med start kl. 18:00, med undantag för 25 maj och 17 juni som 

båda infaller på en onsdag. För sammanträdet i maj har förvaltningen tagit hänsyn till 
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att nämnden ska kunna hantera det ärende som ligger i linje med Järfälla kommuns 

budgetprocess  och dess inlämning till kommunstyrelsen. För sammanträdet i juni 

har förvaltningen tagit hänsyn till midsommarhelgen.   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott infaller i likhet med tidigare år på torsdagar kl. 

9:00.  

 

 
Barnkonsekvensanalys 

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för 

barn. 

 

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att ärendet inte har någon direkt påverkan på 

företag i kommunen.  

 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser 

 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden fastställer föreslagna 

sammanträdestider för tekniska nämnden samt för tekniska nämndens arbetsutskott 

för år 2020.   
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