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Sommonlröde
Plots och tid

Socialnämndens arbetsutskott
Stadshuset, lokal Kasen, kl 13:30-14:45

ledomöler
Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordftirande
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordftirande
Christina Nilsson (KD)
Tjönstgöronde ersöttore
Gerd Andersson
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(L) ftir Henrik Sundström

(M)
Lars-Olof Laxrot (V) ftir Margareta
Wendel (S)
Ersöttore

Mikael Bjuhr (C)
övrigo
Malin Kr antz, socialchef, socialtj iinsten
Joel Wide, 1:e socialsekreterare,
socialtjiinsten
Tommy Jensen, 1 :e socialsekreterare,
socialtjänsten
Charlotte Larsson, nåimndsekreterare,
socialtjänsten

Utses otl justero

Jusleringens plois och tid

Christina Nilsson
Stadshuset 2019-03-ll
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nderskritl sekreterore
Charlotte Larsson

Underskritt ordföronde

,Åw:ftt'adq
Ann-Charlott

U

nderskritl jusleronde

Cl.,ui[f**
Christina Nilsson
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Ansloget los ner

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Socialnåimndens arbetsutskott 2019 -03 -06
Socialtj åinsten Stadshuset

2019-03-t2
20t9-04-03

Underskritl
Charlotte Larsson
Justerandes signatur
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Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för
justering
Sqmmonfotlning
Upprop ftirrättas, justerare väljs och tid ftr justering bestäms. I tur att justera är
Margareta Wendel (S) alternativt Henrik Sundström (M), men då ingen av dem åir
närvarande ftireslås Christina Nilsson (KD). Beräknad tid ftir justering åir måndag 11
mars 2019, kl l6:00.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

attväljaChristina Nilsson (KD) till justerare och att justeringen äger rum mandag 1 I
mars 2019,

kl

16:00.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2019 /00064

Öppna sammanträden
Sommonfottning
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun har beslutat om att nämndema fär besluta
om

de vill ha öppna sammanträden. Om nåimnden inte beslutar om öppna
sammanträden så
iir de per automatik stiingda. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att uppmana
nämnderna att i och med ny mandatperiod ta beslut om öppna eller stängda sarnmanträden.

Enligt kommunallagen ska ärenden som avser myndighetsutövning och ärenden
med
uppgifter som omfattas om sekretess hanteras bakom sfiingda dönär. Socialnämnden
hanterar ett stort antal sådana ålrenden, som behöver ftirdel-as under både
ftir- och
eftermiddag, vilket ftirsvårar möjligheten att dela upp sammanträdet i en öppen
och en
sttingd del. Dåirmed bör socialnåimndens sammanträden även fortsättningruir
rru.u

stängda.

Beslulsunderlog
S ocialtj änstens tj änsteskrivelse 20 I g -02-25 .
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 11.
$

Beslul
Arbetsutskottet ftireslår socialnämnden besluta

att socialnåimndens sammanträden ska vara ståingda.
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Utdragsbestyrkande

