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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

Datum Dnr Sid 
2018-10-09 SN-2018-237 1 (2) 

 
 

Socialnämnden 
 
 
 
 

Förslag till sammanträdesdagar 2019 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
 

Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar för 2019. 
 

Arbetsutskott1 Socialnämnd2 Studiedag3/budgetdag4 
9 januari (personärenden) 9 januari (AU utses)  
23 januari 6 februari 10 februari; studiedag* 
20 februari 13 mars 20 mars; budgetdag* 
27 mars 10 april  
24 april 8 maj  
22 maj 5 juni  
26 juni (personärenden)   
7 augusti 21 augusti  
5 september 18 september  
2 oktober 16 oktober  
30 oktober 13 november 20 november; studiedag* 
27 november 11 december  
19 december (torsdag, 
personärenden) 

  

 
Beslutsfattare/delegat: socialnämnden 

 
Bakgrund 
Socialnämnden har tidigare som regel haft en nämnd per månad utom i juli. Före 
varje nämnd är det ett arbetsutskott som bereder ärenden inför nämnden. På ar- 
betsutskotten behandlas även personärenden på delegation. I samband med varje 
nämnd har ett extra arbetsutskott planerats in för att behandla personärenden 
med syftet att förbättra handläggningsprocessen. 

 
 
 
 
 

1 Arbetsutskottets sammanträden är alltid i röda rummet, socialkontoret. Arbetsutskottets sam- 
manträden börjar klockan 8.00 om inget annat anges. 
2 Socialnämndens sammanträden är alltid i gröna rummet, socialkontoret. Socialnämndensam- 
manträden börjar klockan 9.00 om inget annat anges. 
3 Datum för studiedagarna är preliminära. 
4 Datum för budgetdag är preliminärt. 
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Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till sammanträdesdatum för 2019 skiljer sig åt från tidigare år på grund 
av att en ny socialnämnd kommer tillträda. Socialnämndens första sammanträde 
2019 är den 9 januari där arbetsutskottets ledamöter och ersättare kommer väl- 
jas. En kort introduktion för papperslösa sammanträden kommer presenteras till 
socialnämndens ledamöter och ersättare. 

 
Efter lunch planeras arbetsutskottets första sammanträde med ordinarie ledamö- 
ter, ersättare samt de ledamöter som har socialjour under 2019. En introduktion 
om vad dessa uppdrag innebär kommer presenteras. Efter introduktionen kom- 
mer personärenden handläggas av arbetsutskottets ordinarie ledamöter. 

 
Hänsyn har tagits till tidigare faktorer för 2018 i möjligaste mån när det kommer 
till: 

• Anpassning till inlämningstider för årsbokslut, delårsbokslut och budget. 
• Möjlighet att behandla budgetuppföljning i arbetsutskottet. 
• Anpassning till inlämningstider för ärenden som ska behandlas i kom- 

munstyrelsen och undvikandet av att socialnämndens sammanträden fö- 
refaller dagen efter kommunfullmäktiges sammanträden. 

 
Underlag5 
Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Verksamhetschefer individ- och familjeomsorg 
Områdeschefer vård och omsorg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator 
socialnamnden@osthammar.se 
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