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Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Förslag (V) om att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram ett förslag om 
ökad samverkan mellan region och kommunens socialförvaltning (SN 
2019.282)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att avslå Gunnar Bergströms 
(V) förslag om att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma med ett förslag om hur en 
stärkt ökad samverkan mellan region och kommunens socialförvaltning kan åstadkommas. 
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) väcker ett ärende på socialnämndens sammanträde 2019-12-10, 
"Förslag till socialnämnden Vallentuna".

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden beslutar att avslå Gunnar Bergströms (V) förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden 
bifaller Gunnar Bergströms (V) förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att Ing-Maries Elfströms (S) yrkande ställs mot 
Torbjörn Einarssons (C) yrkande. Beslutsgången godkänns av socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot Torbjörn 
Einarssons (C) yrkande. Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt 
Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 Protokollsbilaga, förslag till Socialnämnden Vallentuna



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§182
Nya ärenden

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) väcker ärendet "Uppdrag om att ta fram ett förlsag om ökad 
samverkan mellan region och kommunens socialförvaltning", protokollsbilaga 1.
Socialnämnden överlämnar ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.

5ProSale Signing Referensnummer: 4454SE



Förslag till Socialnämnden Vallentuna

Nämnden har tidigare haft besök av Norrtäljes verksamhet Tiohundra. En av de intressanta
delarna av deras verksamhet är samverkan mellan regionen och kommunen.

Nästa steg för Vallentuna Kommun vore att undersöka möjligheterna för en sådan närmare
samverkan utifrån erfarenheterna i Norrtälje.

Vänsterpartiet yrkar därför att

Ntimnden uppdror åt förvoltningen att återkommo med ett förslog om hur en storkt ökad
somverkan mellon region och kommunens sociolförvoltning køn åstodkommas.

V ci n ste rpa rti et Vo I le ntu na
Gunnar Bergström
20191210

Protokollsbilaga 1
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