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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 3(19)
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§ 1

Val av utskott till socialnämndens allmänna utskott

att socialnämndens allmänna utskott ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersät-
tare,

att utse Rita Poromaa (s), Roland Nirlen (s) samt Iris Dimitri (v) som ordinarie ledamö-
ter i socialnämndens allmänna utskott,

att som ersättare utse Valborg Fältholm (s), Steve Ärlebrand (s) och Eva-Lena Lyck-
holm (v) som ersättare i socialnämndens allmänna utskott,

att utse Rita Poromaa (s) som ordförande i socialnämndens allmänna utskott,

att utse Roland Nirlen (s) som vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott,

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Fredrik Nilsson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.

Bakgrund
Socialnämnden får utse en eller flera utskott eller beredningar. Socialnämnden får dele-
gera beslutanderätt till utskott/beredning och ge dem uppgift att bereda ärenden till soci-
alnämnden.

Socialnämnden skall besluta om antal ledamöter och ersättare i utskott/beredning. Vid
val till dessa ska föreskrifter om proportionella val tillämpas.

Socialnämnden väljer bland utskottets/beredningens ledamöter en ordförande, vice ord-
förande och en 2:e vice ordförande.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden till ledamöter i samband med utskottets sammanträden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

2011-01-13

Förslag till beslut
att utse allmänna utskottet till socialnämnden,

att utse antal ledamöter i socialnämndens allmänna utskott,

att utse ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens allmänna utskott,

att utse ordförande och vice ordförande i socialnämndens allmänna utskott.

Yrkande 1
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v)

att antalet ledamöter i socialnämndens allmänna utskott skall vara 3 ordinarie ledamöter
samt 3 ersättare.

Fredrik Nilsson (m) yrkar

att antalet ledamöter i socialnämndens allmänna utskott skall vara 5 ordinarie ledamöter
samt 5 ersättare.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Valborg Fältholms rnfl förslag mot Fredrik Nilssons förslag till be-
slut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden
har beslutat i enlighet med Valborg Fältholms mfl förslag.

Yrkande  2
Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar

att Iris Dimitri (v) utses till ordinarie ledamot i socialnämndens allmänna utskott.

Iris Dimitri (v) yrkar

att Eva-Lena Lyckholm (v) utses till ersättare i socialnämndens allmänna utskott.

Steve Ärlebrand (s) yrkar

att Rita Porornaa (s) samt Roland NirI61 (s) utses till ordinarie ledamöter i socialnämn-
dens allmänna utskott,

att Valborg Fältholrn (s) samt Steve Ärlebrand (s) utses till ersättare i socialnämndens
allmänna utskott.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 4(19)
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Beslutsunderlag
1. Förteckning över ledamöter i socialnämnden.
2. Tjänsteskrivelse.
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Propositionsordning  2
Ordförande ställer Eva-Lena Lyckholms, Iris Dimitris samt Steve Ärlebrands förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden
har beslutat i enlighet med ovanstående förslag.

Yrkande 3
Valborg Fältholm (s) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (s)

att Rita Poromaa (s) utses till ordförande samt att Roland Nirkn (s) utses till vice ordfö-
rande i socialnämndens allmänna utskott.

Propositionsordning 3
Ordförande ställer Valborg Fältholms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Valborg Fältholms m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande



Moderata samlingspartiet

Skriftlig reservation

Undertecknad reserverar sig mot taget beslut till förmån för eget lagt förslag.

Att utöka allmänna utskottet till fem personer skulle innebära ökad insyn och delaktighet
Detta skulle gynna nämnden som helhet då samtliga partier skulle vara representerade. Vilket
kan leda till beslut som är mer välgrundade och bättre förankrade i Sn.

Fredrik Nilsson



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§  2

Val till socialnämndens sociala utskott

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 6(19)
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att socialnämndens sociala utskott ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersätta-
re,

att utse Rita Poromaa (s), Roland Nirlén (s) samt Eva-Lena Lyckholm (v) som ordinarie
ledamöter i socialnämndens sociala utskott,

att som ersättare utse Valborg Fältholm (s), Steve Ärlebrand (s) och Iris Dimitri (v) som
ersättare i socialnämndens sociala utskott,

att utse Rita Poromaa (s) som ordförande i socialnämndens sociala utskott,

att utse Roland Nir161 (s) som vice ordförande i socialnämndens sociala utskott,

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Socialnämnden får utse en eller flera utskott eller beredningar. Socialnämnden får dele-
gera beslutanderätt till utskott/beredning och ge dem uppgift att bereda ärenden till soci-
alnämnden.

Socialnämnden skall besluta om antal ledamöter och ersättare i utskott/beredning. Vid
val till dessa ska föreskrifter om proportionella val tillämpas.

Socialnämnden väljer bland utskottets/beredningens ledamöter en ordförande, vice ord-
förande och en 2:e vice ordförande.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden till ledamöter i samband med utskottets sammanträden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenscr för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att utse sociala utskottet till socialnämnden,

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

2011-01-13

att utse antal ledamöter i socialnämndens sociala utskott,

att utse ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämndens sociala utskott,

att utse ordförande och vice ordförande i socialnämndens sociala utskott.

Beslutsunderlag
1. Förteckning över ledamöter i socialnämnden.
2. Tjänsteskrivelse.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 7(19)

Yrkande 1
Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar med instämmande av Valborg Fältholm (s)

att antalet ledamöter i socialnämndens sociala utskott skall vara 3 ordinarie ledamöter
samt 3 ersättare.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Eva Lena Lyckholms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Eva-Lena Lyckholrns m.fl. förslag.

Yrkande  2
Iris Dimitri (v) yrkar

att Eva-Lena Lyckholm (v) utses till ordinarie ledamot i socialnämndens sociala utskott.

Valborg Fältholm (s) yrkar

Att Rita Poromaa (s) och Roland Nir161 (s) utses till ordinarie ledamöter i socialnämn-
dens sociala utskott.

Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar

att Iris Dimitri (v) utses som ersättare till socialnämndens sociala utskott.

Roland Nir161 (s) yrkar

att Valborg Fältholm (s) samt Steve Ärlebrand (s) utses som ersättare i socialnämndens
sociala utskott.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Propositionsordning  2
Ordförande ställer Iris Dimitris, Valborg Fältholms, Eva-Lena Lyckholms samt Roland
Nirkns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordföran-
de att socialnämnden har beslutat i enlighet med ovanstående förslag.

Yrkande 3
Valborg Fältholm (s) yrkar

att Rita Poromaa (s) utses till ordförande i socialnämndens sociala utskott,

att Roland Nirkn (s) utses till vice ordförande i socialnämndens sociala utskott.

Propositionsordning 3
Ordförande ställer Valborg Fältholms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med
Valborg Fältholms m.fl. förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 8(19)
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 9(19)

2011-01-13

§ 3
Val av ordinarie ledamöter och ersättare till st r ru en för samverkan social-
nämnden/barn- utbildnin - och kulturnämnden

Socialnämnden beslutar

Sn/2011:8

att utse Rita Poromaa (s) samt Iris Dimitri (v) till ordinarie ledamöter i styrgruppen för
samverkan socialnämnden/barn-, utbildning- och kulturnämnden,

att utse Roland Nir161 (s) samt Eva-Lena Lyckholm (v) till ersättare i styrgruppen för
samverkan socialnämnden/barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Bakgrund
Socialnämnden och Barn-, utbildning- och kulturnämnden har tidigare utsett en styr-
grupp för samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Socialnämnden har att utse ordinarie ledamöter och ersättare till styrgruppen för sam-
verkan socialnämnden/barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser är arvoden till ledamöter i samband med styrgruppens sam-
manträden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Samverkan mellan socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden ska inne-
bära positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att utse två ordinarier ledamöter och två ersättare till styrgruppen för samverkan social-
nämnden/barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Iris Dimitri (v) yrkar

att Eva-Lena Lyckholm (v) utses till ersättare i styrgruppen för samverkan socialnämn-
den/barn-, utbildning- och kulturnämnden,

i Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar

att Iris Dimitri (v) utses till ordinarie ledamot i styrgruppen för samverkan socialnämn-
den/barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Steve Ärlebrand (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 10(19)
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att Rita Poromaa (s) och Iris Dimitri (v) utses till ordinarie ledamöter, samt att Roland
Nirlen (s) och Eva-Lena Lyckholm (v) utses till ersättare i styrgruppen för samverkan
socialnämnden/barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris, Eva-Lena Lyckholms samt Steve Ärelbrands förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden
har beslutat i enlighet med ovanstående förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

2011-01-13

§ 4

Val av ordinarie re resentat och ersättare till kommunala ensionärsrådet

Socialnämnden beslutar

att utse Rita Poromaa (s) till ordinarie representant i kommunala pensionärsrådet,

att utse Dagmar Nyman (rnp) till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Protokollsanteckning
Fredrik Nilsson (rn) vill föra följande till protokollet:

Moderata samlingspartiet är i grunden intresserade av att ha representanter i alla
råd/utskott/styrgrupper etc. Vi önskar dock att tillsättandet av platser tas på ett över-
gripande plan, och inte som nu i respektive nämnd. Vi menar att övergripande beslut
gynnar demokratin och den medborgerliga förankringen i respektive
råd/utskott/styrgrupper etc.
Protokollsanteckningen gäller §§ 4-10.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till kommunala pensionärsrådet.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att utse ordinarie representant och en ersättare till kommunala pensionärsrådet

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Roland Nir161 (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11(19)

att Rita Poromaa (s) utses till ordinarie representant i kommunala pensionärsrådet

Iris Dimitri (v) yrkar

1 1 1 Utdragsbestyrkande

1 1

Sn/2011:8



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

att Dagmar Nyman (mp) utses till ersättare i kommunala pensionärsrådet

Propositionsordning
Ordförande ställer Roland NirlUs samt Iris Dimitris förslag till beslut under proposi-
tion. Efier gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlig-
het med ovanstående förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 12(19)

2011-01-13
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§  5
Val av ordinarie re resentant och ersättare till st r
reb ande arbete

Socialnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13(19)
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en för alkohol- och dro fö-

Sn12011:8

att utse Roland Nirkn (s) till ordinarie representant i styrgruppen för alkohol- och drog-
förebyggande arbete,

att utse Eva-Lena Lyckholm (v) till ersättare i styrgruppen för alkohol- och drogföre-
byggande arbete,

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till styrgruppen för alkohol- och drogföre-
byggande arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att utse ordinarie representant och en ersättare till styrgruppen för alkohol- och drogfö-
rebyggande arbete.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar

att Roland Nirkn (s) utses till ordinarie representant i styrgruppen för alkohol- och
drogförebyggande arbete,

att Eva-Lena Lyckholm (v) utses till ersättare i styrgruppen för alkohol- och drogföre-
byggande arbete.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Iris Dimitri (v) yrkar

Valborg Fältholrn (s) yrkar
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2011-01-13

att Eva-Lena Lyckholm (v) utses till ersättare i styrgruppen för alkohol- och drogföre-
byggande arbete.

att Roland Nirlén (s) utses till ordinarie representant i styrgruppen för alkohol- och
drogförebyggande arbete,

att Steve Ärlebrand (s) utses till ersättare i styrgruppen för alkohol- och drogförebyg-
gande arbete.

Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas och Iris Dimitris förslag mot Valborg Fältholms för-
slag till beslut under proposition. Efier gjorda propositioner finner ordförande att social-
nämnden har beslutat i enlighet med Rita Poromaas och his Dimitris förslag.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
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§ 6

Val av ordinarie re resentant och ersättare till st en för anhöri ro.ektet

Socialnämnden beslutar

att utse Valborg Fätholm (s) till ordinarie representant i styrgruppen för anhörigprojek-
tet,

att utse Gunnel Eriksson (s) till ersättare i styrgruppen för anhörigprojektet.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till styrgruppen för anhörigprojektet

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Att utse en ordinarie representant och en ersättare till styrgruppen för anhörigprojektet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Roland Nirkn (s) och Steve Ärlebrand (s)

att Valborg Fältholm (s) utses till ordinarie representant i styrgruppen för anhörigpro-
jektet,

att Gunnel Eriksson (s) utses till ersättare i styrgruppen för anhörigprojektet.

Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dirnitris rnfl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dirni-
tris mfl förslag.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§ 7
Val av ordinarie re resentant och ersättare till rådet för funktionshinder frå or

Socialnämnden beslutar

att utse Gunnel Eriksson (s) till ordinarie representant i rådet för funktionshinder frågor,

att utse Iris Dimitri (v) till ersättare i rådet för funktionshinder frågor. .

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till rådet för funktionshinder frågor

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för bam och ungdomar

Förslag till beslut
att utse en ordinarie representant och en ersättare till rådet för funktionshinder frågor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Valborg Fältholm (s) yrkar

att Gunnel Eriksson (s) utses till ordinarie representant i rådet för funktionshinder frå-
gor.

Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar

att Iris Dimitri (v) utses till ersättare i rådet för funktionshinder frågor.

Propositionsordning
Ordförande ställer Valborg Fältholrns och Eva-Lena Lyckholrns förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat
i enlighet med Valborg Fältholms och Eva-Lena Lyckholms förslag.

I ----,
I
I '
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden
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§ 8

Val av ordinarie re resentant och ersättare till landsb dsrådet

Socialnämnden beslutar

att utse Roland Nirkn (s) till ordinarie representant i landsbygdsrådet,

att utse Dagmar Nyman (mp) till ersättare i landsbygdsrådet.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till landsbygdsrådet.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
att utse en ordinarie representant och en ersättare till landsbygdsrådet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Valborg Fältholm (s) yrkar

att Roland Nir161 (s) utses till ordinarie representant i landsbygdsrådet.

Iris Dimitri (v) yrkar

att Dagmar Nyman (mp) utses till ersättare i landsbygdsrådet .

Propositionsordning
Ordförande ställer Valborg Fältholms och Iris Dimitris förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlig-
het med Valborg Fältholms och Iris Dimitris förslag.

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

§  9
Val av ordinarie re resentant och ersättare till sociala berednin en i Norrbottens län

Socialnämnden beslutar

att utse Iris Dimitri (v) till ordinarie representant i sociala beredningen i Norrbottens län,

att utse Rita Poromaa (s) till ersättare i sociala beredningen i Norrbottens län.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till sociala beredningen i Norrbottens län.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att utse en ordinarie representant och en ersättare till sociala beredningen i Norrbottens
län.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Valborg Fältholm (s) yrkar

att Rita Poromaa (s) utses till ordinarie representant i sociala beredningen i Norrbottens
län.

Eva-Lena Lyckholm (v) yrkar

att Iris Dirnitri (v) utses till ordinarie i sociala beredningen i Norrbottens län .

Propositionsordning
Ordförande ställer Valborg Fältholrns och Eva-Lena Lyckholms förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat
i enlighet med Eva-Lena Lyckholms förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 18(19)
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1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Socialnämnden

Socialnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden i samband med uppdraget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.

Yrkande
Iris Dimitri (v) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 19(19)

2011-01-13

§ 10

Val av ordinarie re resentant och ersättare till arbets u en avseende utvärderin
av cook and chill med brukarnas och matla ets s n unkter

Sn/2011:8

att utse Roland Nirlén (s) till ordinarie representant i arbetsgruppen avseende utvärde-
ring av cook and chill med brukarnas och matlagets synpunkter,

att utse Eva-Lena Lyckholm (v) till ersättare i arbetsgruppen avseende utvärdering av
cook and chill med brukamas och matlagets synpunkter.

Bakgrund
Socialnämnden har att utse en representant till arbetsgruppen avseende utvärdering av
cook and chill med brukamas och matlagets synpunkter.

Förslag till beslut
Att utse en ordinarie representant och en ersättare till arbetsgruppen avseende utvärde-
ring av cook and chill med brukarnas och matlagets synpunkter.

att Eva-Lena Lyckholm (v) utses till ersättare i arbetsgruppen avseende utvärdering av
cook and chill med brukarnas och matlagets synpunkter.

Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dirnitris förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Iris Dimitris
förslag.

1 Utdragsbestyrkande


