
 
   

 

 
LOJO STADS ÅRSKUNGÖRELSE 
1.1–30.6.2023 

 
 
Stadsfullmäktige sammanträder onsdagar 18.1, 15.2, 15.3, 19.4 och 24.5.2023. Protokollet för 
respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på måndagen veckan efter 
sammanträdet. 
 
 
Stadsstyrelsen sammanträder måndagar 9.1, 23.1, 6.2, 27.2, 6.3, 20.3, 3.4, 24.4, 8.5 och 
22.5.2023. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på 
måndagen veckan efter sammanträdet. 
 
 
Stadsstyrelsens koncern- och egendomssektion sammanträder i regel tisdagar 31.1, 7.3, 11.4, 
9.5 och 6.6.2023. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på 
onsdagen veckan efter sammanträdet. 
 
 
Stadsstyrelsens personalsektion sammanträder tisdagar 31.1, 28.2, 28.3, 25.4 och 30.5.2023. 
Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan 
efter sammanträdet. 
 
 
ORGANEN INOM SEKTORN VÄLFÄRD 
 
 
Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder 30.1, 7.3, 15.5 och 20.6.2023. Protokollet för 
respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter 
sammanträdet. 
 
 
Social- och hälsovårdsnämndens individsektion sammanträder inte under våren 2023. 
 
 
Nämnden för barn, unga och familjer sammanträder i regel torsdagar 2.2, 9.3, 4.4, 4.5 och 
1.6.2023. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen 
veckan efter sammanträdet.  
  



 

 

 
 
Den finska sektionen vid nämnden för barn, unga och familjer sammanträder vid behov. 
Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan 
efter sammanträdet.  
 
 
Den svenska sektionen vid nämnden för barn, unga och familjer sammanträder vid behov. 
Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan 
efter sammanträdet. 
 
 
ORGANEN INOM SEKTORN LIVSKRAFT  
 
 
Tekniska nämnden sammanträder i regel onsdagar 11.1, 8.2, 8.3, 12.4 och 31.5.2023. Protokollet 
för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på onsdagen veckan efter 
sammanträdet. 
 
 
Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel onsdagar 25.1, 16.2, 1.3, 22.3, 13.4, 26.4, 17.5, 
7.6 och 21.6.2023. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats på 
onsdagen veckan efter sammanträdet. 
 
 
Stadsutvecklingsnämndens tillståndssektion sammanträder i regel torsdagar 19.1, 16.2, 16.3, 
5.4, 11.5 och 8.6.2023. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats 
på onsdagen veckan efter sammanträdet. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel torsdagar 2.2, 2.3, 30.3, 27.4, 25.5 och 
15.6.2023. Protokollet för respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats och på 
anslagstavlan för offentliga kungörelser i avtalskommunerna (Högfors, Sjundeå och Vichtis) på 
onsdagen veckan efter sammanträdet. 
 
 
Miljöhälsonämnden sammanträder tisdagar 17.1, 28.2, 28.3, 25.4 och 30.5.2023. Protokollet för 
respektive sammanträde är framlagt på Lojo stads webbplats och på anslagstavlan för offentliga 
kungörelser i avtalskommunerna (Högfors, Sjundeå och Vichtis) på onsdagen veckan efter 
sammanträdet. 
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