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2016-08-02
Socialnämnden

Dnr Son 2015/384
Revidering av sociala utskottets sammanträdestider 2016
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att revidera sociala utskottets sammanträdestider i
enlighet med socialförvaltningens förslag.
2. Omedelbar justering av paragrafen.

Ärendet i korthet

Sammanträdestiderna för socialnämndens sociala utskott föreslås revideras.
Anledningen är den stora ärendemängd som det sociala utskottet hanterar vid varje
sammanträde samt de nu återkommande behoven av att sammankalla till extra
sammanträden på grund av ärenden som kräver brådskande beslut. Sammanträdena
föreslås ske cirka var 14:e dag, varannan vecka, istället för cirka var 21:e dag, var
tredje vecka, som socialnämnden tidigare beslutet (2015-09-29, § 122). Detta för att
underlätta handläggning och beslutsfattande av och i ärenden.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-02
2. Socialnämndens beslut 2016-09-29 § 122, dnr Son 2015/384
Bakgrund

Socialnämnden beslutade om sociala utskottets sammanträdestider den 9 september
2015 (§ 122). Antalet ärenden som det social utskottet hanterar har dock ökat och är
idag i sådan mängd att en revidering av antalet sammanträden bör ske för att minska
antalet ärenden per sammanträde. Tätare sammanträden ska också minska behovet av
extra sammanträden för det sociala utskottet. Det sociala utskottets
sammanträdestider föreslås ske var 14:e dag, varannan vecka, istället för var 21:e
dag, var tredje vecka, som socialnämnden tidigare beslutet (2016-09-29, § 122).
Detta för att underlätta handläggning och beslutsfattande av och i ärenden.

12.1 Revidering av sociala utskottes sammanträdestider 2016, tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
Avdelningen ledning- och verksamhetsstöd
Rebecka Engvall, Nämndsekreterare
Telefon: 08-580 282 89 (direkt)
Fax:
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Förslag på nya sammanträdestider

Förändringen av sammanträdestider föreslås ske efter det sociala utskottets
sammanträde den 30 augusti enligt följande:

Torsdagen den 15 september, kl. 15:30
Torsdagen den 29 september, kl. 15:30
Torsdagen den 13 oktober, kl. 15:30
Torsdagen den 27 oktober, kl. 17:00
Tisdagen den 8 november, kl. 15:30
Torsdagen den 24 november, kl. 15:30
Tisdagen den 6 december, kl. 15:30
Tisdagen den 20 december, kl. 15:30
Torsdagen den 29 december, kl. 15:30
Barnkonsekvensanalys

Snabbare beslut med ökad inläsningstid för ledamöterna och en minskad
ärendemängd kan medföra positiva effekter för ärendehanteringen på ett
övergripande plan och därmed även ur ett barnperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan innebära vissa ekonomiska konsekvenser genom att fler sammanträden
än tidigare planerat kommer att ske. Dock kan de extra sammanträden som det
sociala utskottet tvingas genomföra med anledning av brådskande ärenden minska
vilket på det stora hela bör jämna ut de ekonomiska konsekvenserna.
Slutsatser

Socialnämnden föreslås besluta att i enlighet med socialförvaltningens förslag till
beslut att revidera sociala utskottets sammanträdestider.

Johan Bergman
Socialdirektör
Stefan Lidsten
Avdelningschef
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Sociala utskottets ledamöter och ersättare
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Stefan Lidsten
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