Socialnämndens arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-03-02

§ 20
Information om planeringen av nämndens Mål och budgetdagar 21-22 september
Ärende
Socialchef informerar om att man undersökt möjligheten till lunch-lunch-konferens den 21-22
september och funnit att de fyra närmaste konferensanläggningarna som kommunen har
avtal med är fullbokade den 21-22 september. Därför har man istället undersökt möjligheten
att ha konferensen utan övernattning i centrala Uppsala. Arbetsutskottet önskar att
alternativa anläggningar samt datum undersöks för att kunna bibehålla formatet lunch-lunchkonferens med övernattning.

Handläggare
Mats Ståhl Elgström

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-03-06

Diarienummer
SN-2016/192

Socialnämnden

Ändring av socialnämndens sammanträdestider 2017
SN-2016/192
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ändra datum för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde i september till 18
september samt
att ändra datum för mål- och budgetdialog med förvaltningen till 18 – 19 september.
Sammanfattning
Nämnden har tagit beslut om datum för sammanträdestider 2017 samt Mål- och
kvalitetsdagar, som nu föreslås revideras av praktiska skäl.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 13 oktober 2016 om sammanträdestider för socialnämnden
och socialnämndens arbetsutskott under 2017. Den 15 december 2016 beslutade nämnden
även om en utbildningsplan samt att genomföra en dag för budgetuppföljning den 22 maj
2017 och att genomföra mål- och budgetdialog med förvaltningen 21-22 september 2017.
Eftersom förvaltningen i planeringen av socialnämndens mål- och budgetdagar inte har funnit
lämplig lokal för 21-22 september föreslås nämnden besluta att ändra datum till 18-19
september, då lämplig konferensanläggning i närområdet finns ledig.
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

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Ärendet rör en ändring av socialnämndens sammanträdestider och påverkar inte barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

