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§ 1 Inrättande av arbetsutskott för 
Socialnämnden och fastställande av 
antal ledamöter för mandatperioden 
2023–2026 

 Dnr SN 22/0344 

Beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av 3 ledamöter. 
3. Beslutspunkten för antal ersättare bordläggs till nästkommande 

sammanträde. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska inrätta ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som Socialnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2022 

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

och X antal ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Wissing (M) föreslår: 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 
2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av 3 ledamöter. 
3. Beslutspunkten för antal ersättare bordläggs till nästkommande 

sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Peter Wissings (M) förslag om bordläggning av antal ersättare i arbetsutskottet, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
socialnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023–2026 

 Dnr SN 22/0379 

Beslut 
1. Till ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott utses: Peter Wissing (M), 

Lars Thomasson (C) och Kerstin Ahlin (S) 
2. Punkten bordläggs till nästkommande sammanträde. 
3. Till ordförande utses: Peter Wissing (M) 
4. Till vice ordförande utses: Lars Thomasson (C) 
5. Till andre vice ordförande utses: Kerstin Ahlin (S) 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Bland 
utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande utses. 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. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2022 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott utses: 
2. Till ersättare i Socialnämndens arbetsutskott utses: 
3. Till ordförande utses: XX 
4. Till vice ordförande utses: XX 
4. Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Wissing (M) föreslår: 

1. Till ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott utses: Peter Wissing (M), 
Lars Thomasson (C) och Kerstin Ahlin (S) 

2. Punkten bordläggs till nästkommande sammanträde. 
3. Till ordförande utses: Peter Wissing (M) 
4. Till vice ordförande utses: Lars Thomasson (C) 
5. Till andre vice ordförande utses: Kerstin Ahlin (S) 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta  
 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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§ 3 Revidering Socialnämndens 
delegationsordning - personligt 
förordnande 

 Dnr SN 22/0381 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av Socialnämndens 
delegationsordnings bilaga personligt förordnande avseende LVU/LVM. 

Sammanfattning 
Beslut om omedelbart omhändertagande behöver ibland kunna fattas med 
mycket kort varsel. Därför har nämndens ordförande, eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat, rätt att fatta dessa beslut (se 9 kap. 39 § 
Kommunallagen). Denna så kallade kompletterande beslutanderätt förutsätter 
att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Det reviderade personliga förordnandet är uppdaterat efter ny ordförande och 
ledamöter.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2022 

• Bilaga 1 - Personligt förordnande avseende LVU/LVM den 22 
december 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av Socialnämndens 
delegationsordnings bilaga personligt förordnande avseende LVU/LVM. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Valda tjänstepersoner i förordnandet  
• Valda ledamöter i förordnandet 

 
  



  

PROTOKOLL 7 (12)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Inrättande av beredning för 
Socialnämnden och fastställande av 
antal ledamöter för mandatperioden 
2023–2026 

 Dnr SN 22/0345 

Beslut 
1. En beredning inrättas. 
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av 7 antal ledamöter och 

7 antal ersättare. 

Sammanfattning 
Socialnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av ärenden 
som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal ledamöter och 
ersättare som Socialnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022 

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

X antal ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Wissing (M) föreslår: 

1. En beredning inrättas. 
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av 7 antal ledamöter och 

7 antal ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 5 Val av ledamöter och ersättare till 
socialnämndens beredning för 
mandatperioden 2023–2026 

 Dnr SN 22/0380 

Beslut 
1. Till ledamöter i Socialnämndens beredning utses: 

Peter Wissing (M) 
Lars Thomasson (C) 
Kerstin Ahlin (S) 
Helene Nilsson (L) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Jeanette Bustos (V) 
Jan Hellman (SD) 
 

2. Till ersättare i Socialnämndens beredning utses: 
Anders Åkerlind (M) 
Sandra Johnsson (C) 
Jessica Dannefalk (S) 
Irene Eklöf (L) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Monica Vasques (V)  
Vakant (SD) 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 
beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 
behov. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2022. 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i Socialnämndens beredning utses: 
2. Till ersättare i Socialnämndens beredning utses: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Wissing (M) föreslår: 

1. Till ledamöter i Socialnämndens beredning utses: 
Peter Wissing (M) 
Lars Thomasson (C) 



  

PROTOKOLL 9 (12)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kerstin Ahlin (S) 
Helene Nilsson (L) 
Marlene Juthstrand (KD) 
Jeanette Bustos (V) 
Jan Hellman (SD) 
 

2. Till ersättare i Socialnämndens beredning utses: 
Anders Åkerlind (M) 
Sandra Johnsson (C) 
Jessica Dannefalk (S) 
Irene Eklöf (L) 
Daniele Spagnolo (KD) 
Monica Vasques (V)  
Vakant (SD) 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 
finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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§ 7 Rapporter 
 •  hälsar alla välkomna och informerar om alla 

kommande utbildningar.  
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§ 8 Delegationsbeslut 
• Inga delegationsbeslut. 
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§ 9 Anmälningar 
• Inga anmälningar. 

   

 

 




