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 Socialnämnden 

Förändring av mötestider för nämndens individutskott 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  individutskott Söder sammanträder torsdagar klockan 09.00 den 
 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november och 6 december 2016, 
 
att individutskott Norr sammanträder torsdagar klockan 09.00 den 
 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och 15 december 2016, 
 
att individutskott Väster sammanträder torsdagar klockan 09.00 den 
 1 september, 29 september, 27 oktober, 24 november och 22 december 2016, 
 
att individutskott Öster sammanträder torsdagar klockan 09.00 den 
 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december 2016 samt  
 
att individutskottet för ensamkommande sammanträder onsdagar klockan 09.00 den 
 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 21 december 2016.  
 

Utskotten söder, norr, väster och öster 
Utskottens ordinarie sammanträden infaller på torsdagar klockan 09:00 på  
Hamnesplanaden 3. 
 
Söder Norr Väster Öster 
18 augusti 
15 september 
13 oktober 
10 november 
6 december 

25 augusti 
22 september 
20 oktober 
17 november 
15 december 

1 september 
29 september 
27 oktober 
24 november 
22 december 
 

8 september 
6 oktober 
3 november 
1 december 
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Utskottet för ensamkommande 
Utskottets ordinarie sammanträden infaller på onsdagar klockan 09:00 på Hamnesplanaden 3. 
 
Ensamkommande 
31 augusti 
28 september 
26 oktober 
23 november 
21 december 
 

Sammanfattning 
Nämndens individutskott är fördelade enligt väderstrecken samt ett utskott för ärenden 
rörande ensamkommande barn. Utskottsmötena har inte varit jämt fördelade över månaden 
vilket lett till en ojämn arbetsbelastning för så väl sekreterare som för ledamöter som ingår i 
mer än ett utskott.  
Vid vårens utskottsberedning beslutades att från hösten pröva att förlägga ett utskott varje 
vecka och en ny planering har därför gjorts för höstens utskott.  
I och med att det sammanlagt är fem utskott har förvaltningen kommit fram till att tiden 
mellan utskotten blir för lång om det skulle vara fem veckor mellan varje utskott. Förslaget är 
därför att utskottet för ensamkommande förläggs samma vecka som utskottet för norr, då 
ingen ledamot ingår i båda dessa utskott.  
 
Det nya schemat för utskotten startar v 33 i anslutning till sommarutskotten och sträcker sig 
till och med december 2016. Under hösten får det nya schemat utvärderas inför nästa års 
planering.  
 
Individutskottens sammanträden är sedan maj förlagda på Hamnesplanaden 3 i IU/SIP-
rummet. Om förändringar av lokal eller tid skulle inträffa framgår detta av kallelsen. Extra 
utskott kan förekomma på andra dagar och tider.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Jan Holmlund 
Direktör 
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