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§ 1 Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter samt 
val av ledamöter 

Beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 2 

ersättare. 
3. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Tina Teljstedt (KD), Anders Åkerlind (M) Kerstin Ahlin (S).  
4. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Irene Eklöf (L) samt en ersättarplats bordläggs. 
5. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Tina 

Teljstedt (KD). 
6. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

Anders Åkerlind (M). 
7. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

utses Kerstin Ahlin (S). 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden får inrätta utskott. Utskott ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som Äldre- och omsorgsnämnden beslutar. Inom ett 
utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice 
ordförande och en andre vice ordförande. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas 
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och X 

ersättare. 
3. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: XX. 
4. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: XX. 
5. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses XX. 
6. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndensarbetsutskott utses 

XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tina Teljstedt (KD) föreslår: 

1. Ett arbetsutskott inrättas 
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2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 3 ledamöter och 2 
ersättare. 

3. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 
Tina Teljstedt (KD), Anders Åkerlind (M) Kerstin Ahlin (S)  

4. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 
Irene Eklöf (L), Ersättare bordläggs 

5. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Tina 
Teljstedt (KD) 

6. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndensarbetsutskott utses: 
Anders Åkerlind (M). 

7. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
utses Kerstin Ahlin (S). 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, hon frågar nämnden om de 
kan godkänna denna propositionsordning. Nämnden beslutar enligt Tina 
Teljstedts (KD) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 2 Inrättande av beredning, fastställande 
av antal ledamöter samt val av 
ledamöter 

Beslut 
1. Beredning inrättas. 
2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 7 ledamöter och 

ersättare vid behov.  
3. Äldre- och omsorgsnämndens beredning ska under mandatperioden 

bestå av arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som 
är invalda i äldre- och omsorgsnämnden.  

4. Till ytterligare deltagare i Äldre- och omsorgsnämndens beredning 
utses: Berit Brofalk, Kristina Henriksson, Bordlagt (SD). 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen 
av ärenden som ska beslutas i nämnd. Arbetsutskottet ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som Äldre- och omsorgsnämnden beslutar. Inom ett 
utskott väljer nämnden bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice 
ordförande och en andre vice ordförande. 

Förslag till beslut 
1. Beredning inrättas. 
2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och 

X ersättare. 
3. Äldre- och omsorgsnämndens beredning ska under mandatperioden 

bestå av arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som 
är invalda i socialnämnden. 

4. Till ytterligare deltagare i Äldre- och omsorgsnämndens beredning 
utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tina Teljstedt (KD) föreslår: 

1. Beredning inrättas. 
2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 7 ledamöter och 

ersättare vid behov.  
3. Äldre- och omsorgsnämndens beredning ska under mandatperioden 

bestå av arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som 
är invalda i äldre- och omsorgsnämnden.  

4. Till ytterligare deltagare i Äldre- och omsorgsnämndens beredning 
utses: Berit Brofalk, Kristina Henriksson, Bordlagt (SD). 



  PROTOKOLL 6 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, hon frågar nämnden om de 
kan godkänna denna propositionsordning. Nämnden beslutar enligt Tina 
Teljstedts (KD) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
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§ 3 Delegationsordning  

Beslut 
1. Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas med 

redaktionell förändring.  
2. Omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning 
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en Äldre-och omsorgsnämnd. 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725), KL, får en nämnd uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en 
anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. Om nämnden inte delegerar 
beslutanderätten skulle det innebära att nämndens sammanträden blir många 
och långa då nämndbeslut ofta behövs i den dagliga verksamheten. I de fall ett 
ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 
39 § KL, om ordförande givits denna delegation. Nämnden bör därför anta en 
delegationsordning där vissa beslut har delegerats. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19. 

• Delegationsordning från 2019-01-01. 

Förslag till beslut 
1. Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.  
2. Omedelbar justering av paragrafen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Eklöf (L) och Ricard Wikman Koljo (C) påpekar skrivfel som finns i 
delegationsordningen. Delegationsförteckningen antas därför med redaktionell 
förändring.  
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§ 4 Sammanträdestider för Äldre- och 
omsorgsnämnden 2019 

Beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2019 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden 
och dess beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal sammanträden 
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 
sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2019: 
 

Äldre- och omsorgsnämnden 

kl.15:00 

Äldre- och omsorgsnämndens 
beredning 

kl. 15.00 

28 jan (Heldag) 21 jan 

20 feb 13 feb 

3 april 27 mars 

22 maj 15 maj 

23 sep 16 sep 

16 okt 9 okt 

18 nov 11 nov 

9 dec 2 dec 

 

 



  PROTOKOLL 9 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-02 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2019. 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2019 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 
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§ 5 Rapporter 
   

Eva Folke, socialchef, informerar nämnden om en heldagsutbildning den 28 
januari. 
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