SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
2015-11-26

Plats och tid

Kommunhuset, Västervik
26 november 2015, kl. 13.00 - 14.35
ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20

Beslutande

Angelica Katsanidou (S)
Susanne Hultman (S) tjg.ers.
Ewa Ståhl (S)
Peter Iselau (S) tjg.ers
Ingela Svensson (C)
Poul Larsen (S) tjg.ers
Peter Johansson (M)
Mee Särnroth (M) tjg.ers.
Sara Rais (SV)
Nina Grip (L)
Anders Loman (SD)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Ewa Ståhl (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset 26 november 2015

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Kristina Granfelt
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122

Ordförande
Angelica Katsanidou

Justerande
Ewa Ståhl

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

26 november

Anslaget sätts upp

26 november 2015

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Kristina Granfelt

Anslaget tas ned

21 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

2015-11-26

Övriga närvarande
Maud Lindqvist (S) ers.
Gunnel Ohlin (KD) ers.
Yvonne Edvardsson (SD) ers.

Johanna Hafström, förvaltningsekonom, § 120

Jörgen Olsson, socialchef
Kristina Granfelt, sekreterare

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Ärendelista 26 november 2015
§
119. Upprop och val av justerare
120. Socialchefen informerar
121. Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016
122. Överenskommelse, Hälsoundersökningar och
Munhälsoundersökningar

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se

3 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

2015-11-26

Sn § 119

Upprop och val av justerare
Dnr

Upprop sker och Ewa Ståhl (S) utses att justera.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 120

Socialchefen informerar
Dnr
1. Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016
2. Överenskommelse, Hälsoundersökningar och
Munhälsoundersökningar
Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning.

Socialnämnden ajournerar sig för gruppmöten kl. 14.10-14-20
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Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)
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Sn § 121

Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016
Dnr 2015/67 - 041
Nämnden arbetar utifrån Definitiv Budget 2016 ekonomisk
planering 2017 – 2018 visioner prioriteringar och resurser,
fastställd av kommunfullmäktige, fram socialnämndens
Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016.
Socialnämnden har att besluta om Detaljbudget/ Verksamhetsplan
2016 och lämna vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet är,
Förslag till Socialnämndens Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden antar förslag till Detaljbudget/Verksamhetsplan
2016 samt
att lämna Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016 vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Yrkanden
Anders Loman (SD) yrkar
Att ändring görs i texten under Nuläge, framtidsutsikter och
omvärdsbevakning; den andra stora samhällsförändringen är de
flyktingströmmar som tidigare kom till oss. Världsläget innefattar
oroligheter i olika delar av världen och i det aktuella läget måste vi göra
det så bra som möjligt för alla som redan är här så att de får rätt
förutsättningar inför framtiden. kommun. Under 2015 tillskapades fyra
stycken HVB, i Gamleby och Västervik, i kommunens regi och under
2016 planerade socialnämnden tidigare för ytterligare boenden.
Att under socialnämndens inriktningsmål under Ge förutsättningar
för ett hållbart arbetsliv som anställd i Västerviks kommun stryka målet
att arbeta för en ökad mångfald, inom samtliga verksamheter. Med
mångfald menas både könstillhörighet, kulturell bakgrund och
utbildningsbakgrund
Att under ”Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som anställd
i Västerviks kommun och socialnämndens inriktningsmål ändra till;
Antalet rekryteringsaktiviteter och platser där vi rekryterar ska öka, för
att öka intresset att arbeta hos oss.
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Ordföranden yrkar avslag på Anders Lomans yrkanden och finner
att socialnämnden beslutat enligt ordförandens yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till liggande Förslag till
Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016 och finner att socialnämnden
bifallit densamma.
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden antar förslag till Detaljbudget/Verksamhetsplan
2016 samt
att lämna Detaljbudget/Verksamhetsplan 2016 vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Reservation
Anders Loman (SD) reserverar sig mot socialnämndens beslut till
förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Gunnel Ohlin (KD) deltar inte i socialnämndens beslut.
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Sn § 122

Överenskommelse, Hälsoundersökningar och
Munhälsoundersökningar
Dnr 2015/68 - 700
Överenskommelsen ska skapa organisatorisk tydlighet i
ansvarfördelningen mellan Socialnämnden och Hälso- och sjukvård
avseende de hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar som
genomförs på socialnämndens begäran. Den ska tillförsäkra att alla
barn och unga, som ska placeras eller har placerats av socialnämnden
ges tillgång till hälso- och sjukvård samt munhälsovård utifrån det unika
barnets och den ungas behov, att undersökningar genomförs med rätt
kompetens och inom angiven tidsram samt till samma kostnad för
samtliga socialnämnder i länet.
Den 6 november 2015 beslutade Länsgemensam ledning i samverkan
mellan socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård att
godkänna överenskommelse.
Förslag till ”Överenskommelse för Hälsoundersökningar och
Munhälsoundersökningar avseende de barn och unga som med stöd av
Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem,
jourhem eller hem för vård eller boende i Kalmar län ” tillsammans med
Praktiska anvisningar föreligger.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen att gälla
2016-01-01 - 2018-12-31.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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