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Handläggare
Siobhán Górny
Kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-09

Diarienummer
KS-2019/96

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
2019
KS-2019/96
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kultur- och fritidsutskottet år 2019 sammanträder den 11 februari, 10 mars,8 april, 6 maj,
12 augusti, 9 september, 7 oktober samt 25 november, samt
att utskottets ordförande kan ställa in sammanträden om behov saknas.
Sammanfattning
Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska kommunstyrelsen
bestämma utskottets sammanträdestider.
Övergripande om sammanträdesplaneringen
Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov. Förslaget utgår från den redan fastställda
sammanträdesplaneringen för kommunstyrelsen. Utskottet föreslås sammanträda på
måndagar innan arbetsutskottets sammanträden, som äger rum på onsdagar. Det innebär att
handlingar till utskottet kommer att gå ut på fredagen innan sammanträdet. Vid ärenden där
utskottet ska fatta beslut får troligen justeringar göras i denna planering, men eftersom
delegationsordningen ännu inte är klar är det svårt att förutse hur stort behovet är. Utskottets
sammanträden måste ligga i gemenskap med arbetsutskottets sammanträden för att
säkerställa att ärenden kan gå vidare till kommunstyrelsen vid behov utan förseningar.
Det är även oklart om utskottet kommer att behöva bereda ärenden till varje
kommunstyrelsesammanträde. Utskottets ordförande föreslås därför kunna ställa in
sammanträden om det inte finns något behov av ett formellt möte. T.ex. kan ren information
av kortare slag skickas i e-post.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Lena Fransson
kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Ledningsgrupp
Fritids- och kulturkontoret
Informationsenheten

Åsa Franzén
kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av
sammanträdesplaneringen.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Planeringen har tagit hänsyn till skollov.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

