Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§4
Yttrande över remissen Reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun
Dnr SO 2019/0141

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till nytt reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun. Socialnämnden har fått
förslaget på remiss för yttrande till kommunstyrelsen.
I remissen anges sex punkter som remissyttrandet bör besvara.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-09 dnr SO 2019/0141
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande (2019-10-28 § 279)
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-10-10 Reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun
KSAU Tjänsteskrivelse mall för remissvar, 2019-10-10
Förslag Reglemente - med rättningar

Yrkanden
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar, med instämmande av
Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, avslag till
förvaltningens förslag.
Karin Nilsson (C) begär ajournering och sammanträdet ajourneras kl
18:50 - 19:05.
Marcus Svensson (SD) yrkar, med instämmande av Göran Wallén (M)
och Ursula Savonius (L), att det liggande förslaget till yttrande
bifalles med den ändringen att följande mening från det gamla
reglementet skall finnas med i det nya reglementet: Att utarbeta
förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde,
och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner.
Ursula Savonius (L) begär ajournering och sammanträdet ajourneras
kl 19:12 - 19:20.
Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Marcus Svensson (SD)
och Ursula Savonius (L) att följande tillägg görs
att begära att ett förtydligande av vad ansvaret gällande
arbetsgivarrollen och att fullgöra kommunens ansvar vad gäller
kommunens arbetsmarknadsåtgärder för att förebygga och minska
verkningarna av arbetslöshet betyder samt att det fortsatta arbetet
ska säkerställa nämndernas självständighet.
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Beslutsgång
Ordföranden Göran Wallén (M) ställer proposition på Saima Jönsson
Fahoums (V) m fl:s avslagsyrkande mot Marcus Svenssons (SD) m fl:s
tilläggsyrkande tillsammans med sitt eget m fl:s tilläggsyrkande och
finner att Marcus Svenssons (SD) m fl:s yrkande tillsammans med
hans eget m fl:s tilläggsyrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Marcus Svenssons (SD) m fl:s tilläggsyrkande tillsammans
Göran Walléns (M) m fl:s tilläggsyrkande.
Nej, till Saima Jönsson Fahoums (V) m fl:s avslagsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Göran Wallén (M), Ursula Savonius (L), Petra Douhane (M), Karin
Nilsson (C), Agneta Lindskog (KD) och Marcus Svensson (SD) röstar
ja.
Saima Jönsson Fahoum (V), Eva S Olsson (S), Ann-Margreth Olsson
(S), Teresia Ställborn (MP) och Sengül Köse Lindqvist röstar nej.
Med 6 röster mot 5 röster vinner Marcus Svenssons (SD) m fl:s
tilläggsyrkande tillsammans med Göran Walléns (M) m
fl:s tilläggsyrkande bifall.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att
att

att

tjänsteskrivelse den 9 januari 2020 utgör nämndens svar till
kommunstyrelsen avseende reglemente för styrelser och
nämnder med tilläggen
utarbeta förslag till program och planer inom nämndens
verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande
handlingsplaner ska finnas kvar från det gamla reglementet
samt
begära ett förtydligande av vad ansvaret gällande
arbetsgivarrollen och att fullgöra kommunens ansvar vad gäller
kommunens arbetsmarknadsåtgärder för att förebygga och
minska verkningarna av arbetslöshet betyder samt att det
fortsatta arbetet ska säkerställa nämndernas självständighet.

Reservationer
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt
initiativ lämnar in en gemensam reservation § 4/01
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

SO 2020/0006

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2020-01-22 klockan 16.30–21.00

Ledamöter

Göran Wallén (M), ordförande
Ursula Savonius (L), vice ordf, från kl 16:45
Petra Douhane (M)
Karin Nilsson (C)
Agneta Lindskog (KD)
Eva S Olsson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Teresia Ställborn (MP)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Marcus Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Saima Jönsson Fahoum (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Ersättare

Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Amanda Thonander (M), t o m kl 18:00
Yassin Ekdahl (C), t o m kl 20:40
Katarina Sjöberg (FNL), t o m kl 20:40
Fredrik Persson (S)
Jörgen Nilsson (S)
Johan Nilsson (MP)
Maja Grubelic (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Fröman, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Anna Burston, verksamhetschef
Ann-Charlott Johansson, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Ulrika Brink, kommunikatör
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Eva S Olsson (S)

Paragrafer

§ 1–23

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen, Brotorget 1 2020-01-27 kl 16:00
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-22

SO 2020/0006

Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Göran Wallén (M)

Justerare

Eva S Olsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 1–23

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-18

