SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14

1 (13)

Plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 12.00

Beslutande

Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande
Lars Sandberg (S)
Désirèe Mattsson (S)
Mhesun Tekleab (S)
Ingeborg Sevastik (V)
Cecilia Bernsten (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Linn Myhrberg (SD)
Susanne Lundberg (KD)

Övriga deltagande

Rebecka Modin, nämndsekreterare
Ställföreträdande socialchef och individ- och familjeomsorgschef Geli Lytter, Vård- och
omsorgschef Mojgan Alimadad, Administrativ chef Margaretha Borgström
§ 1: områdeschef vård och omsorg Lena Nilsson Sääf, områdeschef vård och omsorg
Jessica Helmefors, områdeschef vård och omsorg Helena Molarin, bemanningschef Andreas Lytter, verksamhetschef vuxensektionen individ- och familjeomsorg Yvonne Wahlbeck, verksamhetschef barn- och ungdomssektionen individ- och familjeomsorg Jonas
Karlberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska Daniel Brundin
Ersättare: Suzan Karagöz (S), Marie Hägerbaum (S), Barbro Andin Mattsson (C), Roine
Johansson (C), Åsa Lindstrand (MP), Anna Maria Brantedal (LPO)

Utses att justera

Anna-Lena Söderblom

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar

Underskrifter Sekreterare

……………………………………………..
Rebecka Modin

Ordförande

……………………………………………..
Kerstin Björck-Jansson

Justerande

……………………………………………..
Anna-Lena Söderblom

Paragrafer 1 – 12

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Östhammars socialnämnd

Sammanträdesdatum

2015-01-14

Datum för
anslags uppsättande

2015-01-14

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Östhammar

Underskrift

anslags nedtagande

……………………………………………..
Rebecka Modin
Utdragsbestyrkande

2015-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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§1
Information om socialnämndens verksamheter
Presentation av samtliga ledamöter, närvarande ersättare och chefer.
Information om värdegrund, reglemente, sekretess, kommunfullmäktiges mål,
delegationsbestämmelser, organisationsplan, budget, sammanträdesdagar, kontaktuppgifter till ledamöter, rutiner för socialnämndens ledamöter, arvoden, aktuella verksamhetsfrågor samt delaktighet och inflytande.
Information från verksamheten i aktuella frågor: socialnämndens ansvar för EUmigranter, uppstart av nytt särskilt boende för äldre Edsvägen 16, uppföljning av
värdegrundsgarantier.

Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§2
Tillkommande ärenden

Socialnämnden fastställer ärendelistan.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§3
Föredragningar
Individ- och familjeomsorgschef Geli Lytter föredrar:
§ 1 Information om socialnämndens verksamheter, aktuella frågor
Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar:
§ 1 Information om socialnämndens verksamheter, aktuella frågor

Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 11.30 och 11.45.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§4

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr 2015SN008

Dpl 904

Rapporter
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från politisk styrgrupp närvård 14-12-01
samt redovisar årsredovisning 2014 för närvård i samverkan..
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar om rekrytering av ny socialchef med
anledning av att nuvarande socialchef slutar i september 2015.

Socialnämnden tar del av rapporterna.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§5

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr 2014SN456

Dpl 006

Former för socialnämndens sammanträden
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att:
 Socialnämndens sammanträden börjar kl. 9.00
 Sammanträdet inleds med föredragningar av tjänstemän
 Ledamöterna har gruppgenomgång
 Därefter tas samtliga beslut i ärendena
_____

Socialnämndens beslut
 Socialnämndens sammanträden börjar kl. 9.00
 Sammanträdet inleds med föredragningar av tjänstemän
 Ledamöterna har gruppgenomgång
 Därefter tas samtliga beslut i ärendena
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§6

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14

7 (13)

Dnr 2014SN455

Dpl 911

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att utse 2 ordinarie ledamöter från majoriteten och 1 ordinarie ledamot från oppositionen, samt 2 ersättare från majoriteten och 1 ersättare från oppositionen, i enlighet med socialnämndens reglemente § 18.
_____

Till ledamöter i arbetsutskottet föreslår majoriteten som ordinarie ledamöter
Kerstin Björck-Jansson (C) och Lars Sandberg (S).
Till ledamöter i arbetsutskottet föreslår oppositionen Anna-Lena Söderblom (M).
Till ersättare i arbetsutskottet föreslår majoriteten Cecilia Bernsten (C) och
Désirèe Mattsson (S)
Till ersättare i arbetsutskottet föreslår oppositionen Susanne Lundberg (KD).
Socialnämndens beslut
Som ordinarie ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utses:
Kerstin Björck-Jansson (C)
Lars Sandberg (S)
Anna-Lena Söderblom (M)
Som ersättare i socialnämndens arbetsutskott utses:
Cecilia Bernsten (C)
Désirèe Mattsson (S)
Susanne Lundberg (KD)
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§7

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr 2014SN455

Dpl 911

Ersättares inträdesordning i socialnämndens arbetsutskott
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att ersättare i arbetsutskottet är personliga.
_____
Följande inträdesordning för ersättare i socialnämndens arbetsutskott föreslås
gälla:
Om ordinarie ledamot är frånvarande inträder personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott enligt följande:
Kerstin Björck-Jansson (C) ersätts av Cecilia Bernsten (C)
Lars Sandberg (S) ersätts av Désirèe Mattsson (S)
Anna-Lena Söderblom (M) ersätts av Susanne Lundberg (KD)
Socialnämndens beslut
Om ordinarie ledamot är frånvarande inträder personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott enligt följande:
Kerstin Björck-Jansson (C) ersätts av Cecilia Bernsten (C)
Lars Sandberg (S) ersätts av Désirèe Mattsson (S)
Anna-Lena Söderblom (M) ersätts av Susanne Lundberg (KD)
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§8

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr 2013SN301

Dpl 700

Kompletterande beslutanderätt till ledamöter: tjänstgörande ledamöter till socialjouren
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att utse 6 ledamöter i
socialnämnden att utöva kompletterade beslutanderätt enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare i
vissa fall).
_____

Socialnämndens beslut
Till utövande av kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM utses
följande ledamöter:
Kerstin Björck-Jansson (C)
Lars Sandberg (S)
Anna-Lena Söderblom (M)
Cecilia Bernsten (C)
Désirèe Mattsson (S)
Susanne Lundberg (KD)
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§9

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr Dnr 2014SN455

Dpl 911

Val av ersättare för ordförande vid dennes bortovaro längre än tre månader
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att utse 1 ledamot från
majoriteten som ersättare för ordförande om denna är förhindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid än tre månader i enlighet med socialnämndens reglemente § 9.
_____

Socialnämndens beslut
Lars Sandberg (S) utses som ersättare för ordförande om denna är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader i enlighet med
socialnämndens reglemente § 9.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 10

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr 2015SN004

Dpl 709

Val av ledamot till Uppsala läns barnavårdsförbund
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att välja 1 ledamot som
socialnämndens representant i Uppsala läns barnavårdsförbund.
_____

Socialnämndens beslut
Ingeborg Sevastik (V) utses som socialnämndens representant i Uppsala
läns barnavårdsförbund.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 11

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr 2014SN423

Dpl 901

Val av ordförande i politisk styrgrupp för närvård i Östhammars kommun
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att välja 1 ledamot som
ordförande i politisk styrgrupp för närvård i Östhammars kommun.
_____

Socialnämndens beslut
Kerstin Björck-Jansson (C) utses som ordförande i politisk styrgrupp för
närvård i Östhammars kommun.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum

Sid

2015-01-14
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Dnr 2015SN005

Dpl 002

Delegationsbestämmelser för socialnämndens verksamhetsområden
Redovisas förslag till delegationsbestämmelser för socialnämndens verksamhetsområden.
Ordförandeberedningen föreslår socialnämnden besluta att anta förslag till delegationsbestämmelser för socialnämndens verksamhetsområden.
_____

Socialnämndens beslut
Delegationsbestämmelserna antas.
_____

Utdragsbestyrkande

