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Fastställande av sammanträdestider för barn- och
skolnämnden 2021
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa sammanträdestider för barn- och skolnämnden 2021
med start kl. 17.00 enligt följande: 19 januari, 16 februari, 23
mars, 20 april, 11 maj (extra), 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 21
september, 19 oktober, 23 november och 14 december.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa sina
sammanträdestider för kommande kalenderår.
Barn- och skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdestider med tisdagar som mötesdag där hänsyn tagits
bland annat till föreslagna sammanträdestider för
kommunfullmäktige.

Underlag för beslutet


Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-30
Fastställande av sammanträdestider för barn- och
skolnämnden 2021

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa sina
sammanträdestider för kommande kalenderår.
Kommunfullmäktige har den 27 september 2018, § 143, fattat beslut
om att nämnderna som regel ska sammanträda på kvällstid med
möjlighet till undantag som beslutas av respektive nämnd.
Kommunstyrelsen har den 7 oktober 2020, § 299, tagit beslut om
kommunstyrelsens sammanträdestider för 2021 samt att dessa tider
ska vara vägledande för nämndernas beslut om sammanträdestider.
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Kommunstyrelsen sammanträder 2021 med start kl. 14.00 enligt
följande: 13 januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11
augusti, 1 september, 29 september, 27 oktober och 1 december.
Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2020 tagit beslut om
sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.
Kommunfullmäktige sammanträder 2021 med start kl. 17.00 enligt
följande: 27 januari, 18 februari, 18 mars, 29 april, 27 maj, 22-23 juni
(start kl. 08.30), 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 18 november
och 15 december.
Kommunfullmäktige har den 26 mars 2020, § 116, tagit beslut om att
möjliggöra deltagande på distans på nämndsmöten. Nämndens
sammanträden hålls normalt på Stora Södergatan 47, lokal
Råbandsknopen, och lokalen har iordningsställts för digitala
sammanträden. Utifrån läget avseende pågående pandemi kommer
ett antal sammanträden under året eventuellt att hållas på skolor
och/eller förskolor.
Barn- och skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdestider för 2021 med tisdagar som sammanträdesdag. I
planeringen har hänsyn tagits till sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, liksom
sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden samt
utbildningsnämnden, tidplan för ekonomisk uppföljning m.m. Vid tre
tillfällen har det bästa alternativet utifrån ärenden som ska
behandlas m.m. bedömts vara att nämndens sammanträder i samma
vecka som kommunfullmäktiges sammanträde (februari, maj och
december). Presidiemöten hålls normalt tisdag två veckor före
nämndens sammanträde.
Det politiska styret planerar enligt uppgift att skicka ut förslag till
budget inför nästkommande år på remiss till bland annat barn- och
skolnämnden under perioden 2020-04-06—2020-05-12. I förslaget
till sammanträdestider ligger med anledning av detta ett extra
sammanträde den 11 maj.
Dag och tid för kvalitetsdialoger, utbildningstillfällen m.m. för
nämnden tas fram inom nämndens presidium. Information kommer
att lämnas till nämnden inom kort.
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan, där ärenden
som beslutas av nämnden tas upp, skickas via mejl till nämndens
ledamöter och ersättare dagen före respektive sammanträde.

Föredragning
Barn- och skolförvaltningen föreslår följande sammanträdestider,
genomgående tisdagar med start kl. 17.00:
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19 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 11 maj (extra), 25 maj, 15
juni, 31 augusti, 21 september, 19 oktober, 23 november och 14
december.

Beredning
Ärendet har beretts inom skolkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitets- och myndighetschef
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