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Arbetsutskottets ledamöters deltagande vid 
konferensen Socialchefsdagarna 2021 och 
flytt av nämnddatum, samt beslut om 
strategidag  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar 

1. att bevilja deltagande vid konferensen Socialchefsdagarna 2021 i Malmö den 
24–26 november 2021 för ordinarie ledamöter i äldrenämndens arbetsutskott, med 

möjlighet att utse en ersättare att delta istället, 

2. att arbetsutskottets representanter i samband med socialchefsdagarna 
genomför studiebesök i närområdet, 

3. att arbetsutskottets representanter återrapporterar till nämnden från 

socialchefsdagarna och genomförda studiebesök, 

4. att nämndens sammanträden 25 november och 16 december 2021 utgår och 

genomförs vid ett tillfälle torsdagen den 9 december 2021, 

5. att arbetsutskottets sammanträden 18 november och 9 december 2021 utgår 

och genomförs vid ett tillfälle onsdagen den 1 december 2021, samt 

6. att äldrenämndens strategidag genomförs fredagen den 8 oktober 2021. 

Ärendet 

Socialchefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer och är en årlig 
socialpolitisk konferens. Den vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och 
närliggande områden. Konferensen tar upp ämnen inom socialpolitik, ledarskap, 

organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. Temat för 

Socialchefsdagarna 2021 är Våga visa vägen – att navigera i framtidens socialtjänst. 
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Konferensavgiften för tre dagar är 6 300 kronor. Socialchefsdagarna 2021 genomförs på 
Malmömässan 24–26 november 2021. 

I samband med konferensen i Malmö planerar presidiet att tillsammans med deltagare 
från förvaltningen genomföra studiebesök i närområdet. 

Eftersom konferensen krockar med äldrenämndens sammanträde 25 november 2021 

föreslås att nämndens sammanträden i november och december slås ihop till ett 

sammanträde som genomförs under en heldag den 9 december 2021. På samma sätt 
ändras arbetsutskottets sammanträden och genomförs vid ett tillfälle 1 december 
2021. 

Utöver byte av nämnddatum behöver nämnden även fastställa datumet för den 

planerade strategidagen 8 oktober 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Priset för konferensen är 6 300 kronor per person. Utöver konferensavgiften tillkommer 
kostnad för resa till och från Malmö, logi och omkostnader i samband med studiebesök 
i närområdet. Kostnaderna ryms inom nämndens budgetpost för politik. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  

Förvaltningsdirektör  
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