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 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 
2021 

Ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på 
sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämndens 
presidieberedning under 2021.  

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden föreslås äga rum på 
tisdagar klockan 19.00 under följande datum: 26 januari, 23 februari, 23 
mars, 27 april, 1 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 30 november.  

 
Presidieberedningens sammanträden föreslås äga rum på torsdagar klockan 
10.00 under följande datum: 14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 20 
maj, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 18 november. 
 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa miljö- och 
stadsbyggnadskontorets förslag till sammanträdesdagar för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och nämndens presidieberedning 2021. 
 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på 
sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämndens 
presidieberedning under 2021.  

 
Sammanträdesdagarna är planerade utifrån följande utgångspunkter: 

1. kommunens ekonomistyrningsprocess 
2. sammanträden och beredning ska ej ske på lov- eller helgdagar 
3. sammanträden ska företrädesvis äga rum på tisdagar 

 
Vidare förutsätter förslaget att handlingar i vissa ekonomiärenden kan 
komma att skickas ut till nämnden senare än övriga ärenden.   
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I enlighet med nämnda principer föreslås sammanträdena i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och presidieberedningen äga rum enligt följande: 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden föreslås äga rum på 
tisdagar klockan 19.00 under följande datum: 26 januari, 23 februari, 23 
mars, 27 april, 1 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 30 november.  

 
Presidieberedningens sammanträden föreslås äga rum på torsdagar klockan 
10.00 under följande datum: 14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 20 
maj, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 18 november. 
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