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Omvårdnadsnämnden

Förslag till sammanträdesdatum för
Omvårdnadsnämnden år 2019
Förslag till beslut
Att

fastställa föreslagna sammanträdesdatum för Omvårdnadsnämnden år 2019.

Ärendebeskrivning
Omvårdnadsnämndens sammanträden för 2019 föreslås vara
halvdagssammanträden, 1 gång i månaden, med undantag av januari, juli och
augusti som är mötesfria.
Omvårdnadsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten (med undantag
vid behandling av sekretessärenden).
Förslaget grundar sig på en samordnad planering för de tre nämnder som
tillsammans kommer att verka inom Sektor Välfärd.
Den samordnade planeringen innebär att sammanträdestillfällena för nämnderna
har förlagts i anslutning till varandra (samlade under samma vecka), detta med
hänsyn till att det skall finnas tillgängliga lokal- samt tjänstemannaresurser.
Förslaget innebär även att nämnderna över tid befinner sig i samma del av
nämndsprocessen, vilket bidrar till att processen skall löpa smidigt och korrekt och
att de handlingar och underlag som levereras till politikerna är väl förberedda och
av god kvalitet.

Sammanträdesdatum
Följande tider och datum är grunden vid Omvårdnadsnämndens mötesplanering år
2019:
-

Gruppmötena förläggs samma dag som nämnd, kl. 08.00 – 09.00

-

Nämndens sammanträde sker kl. 09.00 – 12.00, normalt på en torsdag

-

Beredningen förläggs ca 2 veckor före nämndens sammanträde,
kl. 08.15 – max 12.00, normalt på en torsdag
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Sammanträde

Beredning

28 februari

14 februari

28 mars

14 mars

25 april

11 april

23 maj

9 maj

13 juni

29 maj (onsdag)

24 september (tisdag)

12 september

31 oktober

17 oktober

21 november

7 november

12 december

28 november

Utöver ordinarie sammanträdesdatum kommer det ske kommungemensamma
utbildningar/introduktionstillfällen som anordnas av
kommunledningskontoret (preliminärt 25 januari samt en dag i mars).
Den 29 januari, kl 08.15 – 12.00, föreslås det förläggas ett
verksamhetsspecifikt utbildnings-/introduktionstillfälle för enbart
Omvårdnadsnämnden.
Utöver detta kan det komma läggas kompletterande förslag till datum för extra
utbildnings-/introduktionstillfällen samt planeringsdag/ar.
Detta görs i så fall lämpligast i anslutning till ordinarie nämndsmöte.

Lena Isokivelä
T f förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

