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Kommunstyrelsens förvaltning  

 

Datum: 2023-01-01 

Diarienummer: NAN 2023/0003 

Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden  

 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 

sammanträdesplan 2023 

Sammanfattning 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer sammanträdesplan för 

2023 innebärande att nämnden sammanträder kl 18.30 följande datum: 

tisdagen den 17 januari, torsdagen den 23 februari, torsdagen den 30 mars, 

tisdagen den 23 maj, torsdagen den 24 augusti, torsdagen den 12 oktober och 

tisdagen den 5 december.  

Beslutsförslag 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

godkänna föreslagna sammanträdestider 2023 innebärande att nämnden 

sammanträder kl  18.30 följande datum: tisdagen den 17 januari, torsdagen den 

23 februari, torsdagen den 30 mars, tisdagen den 23 maj, torsdagen den 24 

augusti, torsdagen den 12 oktober och tisdagen den 5 december. 

Bakgrund 

Varje nämnd ska fatta beslut om sammanträdesplanering i god tid för att ge 
ledamöterna goda förutsättningar att delta i nämndens arbete. I hög grad ska 
nämnderna anpassa sin planering till den planering som görs av 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Av särskild vikt är att 
nämndernas sammanträden som behandlar budget, delårsrapportering och 
årsredovisning äger rum i god tid innan KS och KF behandlar dessa ärenden.   
 
Varje nämnd ska fatta beslut om sammanträdesplanering i god tid för att ge 
ledamöterna goda förutsättningar för att delta i nämndens arbete. I hög grad 
ska nämnderna anpassa sin planering till den planering som görs av 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  
Av särskild vikt är att nämndernas sammanträden som behandlar budget, 
delårsrapportering och årsredovisning äger rum i god tid innan 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige behandlar dessa ärenden.  
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Förvaltningens slutsatser 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna mötesstrukturen ger nämndens 

ledamöter möjligheter till kontinuerlig insyn i ekonomi, kvalitet och övriga 

processer som rör nämndens ansvarsområde.   

Förvaltningen bedömer att den föreslagna mötesstrukturen ger nämndens 

ledamöter möjligheter till kontinuerlig insyn i ekonomi, kvalitet och övriga 

processer som rör nämndens ansvarsområde.  

 

 

 

 

  

Kristina Eineborg                  Sara Salminen  

Näringslivs- och utvecklingsdirektör                 Nämndsekreterare 
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