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Socialnämnden

Sammanträdestider för socialnämndens individutskott samt
revidering av socialnämndens sammanträdestider 2019
SN-2019/15

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämndens individutskott sammanträder kl. 8.30 den 30 januari, 28 februari, 28
mars, 11 april, 9 maj, 23 maj kl. 13.00, 13 juni, 25 juli, 8 augusti, 5 september, 24 september,
17 oktober kl. 13.00, 5 november, 28 november, samt vid behov 12 december, samt
att socialnämndens sammanträde den 27 juni flyttas till den 23 maj.
Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för kommunstyrelse och nämnder ska ett utskott inrättas för
behandling av ärenden om myndighetsutövning mot enskild och som regelmässigt omfattas
av sekretess. I förslaget till sammanträdestider har hänsyn tagits till helgdagar och skollov.
Övergripande om sammanträdesplaneringen
I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet.
För att minska sårbarheten vid frånvaro och då varje nämndsekreterare från 1 oktober 2018
är knuten till två nämnder vardera, strävar nämndsekreterargruppen efter att inte lägga
sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum
på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera
planeringen när den väl har gjorts, utifrån ovanstående faktorer.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgskontoret
Informationsenheten
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Barnen till de politiker och tjänstepersoner som deltar på sammanträden påverkas av
sammanträdesplaneringen.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov.
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.

