Socialnämndens arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-04-06

§ 40
Ändring av sammanträdestider för socialnämnden 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden
att ändra dag för socialnämndens sammanträde i september till 11 september
Ärende
Socialchef informerar om att nämndens sammanträde i september skulle behöva ändras från
7 september eftersom det är styrelsemöte för Samordningsförbundet den 7-8 september på
vilket socialchef, ordförande och andre vice ordförande ska delta.
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Handläggare
Anna Eriksson
Nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-04-19

Diarienummer
SN-2016/192

Socialnämnden

Ändring av sammanträdestid för socialnämnden september 2017
SN-2016/192
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ändra dag för socialnämndens sammanträde i september till 11 september samt
att ändra dag för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde i augusti till 28 augusti.
Sammanfattning
Då socialnämndens sammanträde i september samt arbetsutskottets sammanträde i augusti
infaller samtidigt som andra möten föreslås alternativa datum.
Bakgrund
Socialnämndens sammanträde i september infaller på samma dag som det är styrelsemöte
för Samordningsförbundet (den 7-8 september) på vilket socialchef, ordförande och andre
vice ordförande bör delta. Socialnämnden föreslås därför besluta att sammanträde i
september hålls måndagen den 11 september.
Även arbetsutskottets sammanträde i augusti sammanfaller med möte där ordförande och
socialchef bör delta, varför arbetsutskottet föreslås sammanträda 28 augusti.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgskontoret
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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.
Socialnämnden har ett ansvar för barn inom olika områden.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
En ändamålsenlig och effektiv sammanträdesplanering bör leda till ökade förutsättningar
för att barns bästa tas i beaktande.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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.

