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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-04 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-01-04 Datum för anslags nedtagande: 
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Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

 
 

 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2023-01-04 14:00-14:30 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande 

(M) 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 

Juan Chacon (S) 

Morgan Lindholm (S) 

Liv Kjos (M) 

Michelle Beniksen (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Thomas Avén (V) 

Irene Eklöf (L) 

Berit Brofalk (C) 

Anni Ullberg (S) 

Jane Eklund (S) 

Birgitta Holmström (S)  

Göran Boklint (SD) 

Johnny Storskörd (SD) 

Marianne Manell (KD) 

Minna Werner (L) 

Övriga deltagare  
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§ 1 Inrättande av arbetsutskott för äldre- 
och omsorgsnämnden och 
fastställande av antal ledamöter för 
mandatperioden 2023-2026 

 Dnr ÄON 22/0148 

Beslut 

1. Ett arbetsutskott inrättas. 

2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av 3 ledamöter. 

3. Beslutspunkten för antal ersättare bordläggs till nästkommande 

sammanträde. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ska inrätta ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av 

det antal ledamöter och ersättare som Äldre- och omsorgsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 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 

Tania Teljstedt (KD) 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 

Tania Teljstedts (KD) förslag om bordläggning av antal ersättare i 

arbetsutskottet, och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet 

med detta.  
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§ 2 Val av ledamöter och ersättare till 
äldre- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-
2026 

 Dnr ÄON 22/0149 

Beslut 
1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Tania 

Teljstedt (KD), Anders Åkerlind (M) och Kerstin Ahlin (S) 

2. Punkten bordläggs till nästkommande sammanträde. 

3. Till ordförande utses: Tania Teljstedt (KD) 

4. Till vice ordförande utses: Anders Åkerlind (M) 

5. Till andre vice ordförande utses: Kerstin Ahlin (S) 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden 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 23 december 2022 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: 

3. Till ordförande utses: XX 

4. Till vice ordförande utses: XX 

5. Till andre vice ordförande utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tania Teljstedt (KD) föreslår: 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Tania 

Teljstedt (KD), Anders Åkerlind (M) och Kerstin Ahlin (S) 

2. Punkten bordläggs till nästkommande sammanträde. 

3. Till ordförande utses: Tania Teljstedt (KD) 

4. Till vice ordförande utses: Anders Åkerlind (M) 

5. Till andre vice ordförande utses: Kerstin Ahlin (S) 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 3 Inrättande av beredning för äldre- och 
omsorgsnämnden och fastställande av 
antal ledamöter för mandatperioden 
2023-2026 

 Dnr ÄON 22/0146 

Beslut 

1. En beredning inrättas. 

2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av 7 antal ledamöter och 

7 antal ersättare. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen 

av ärenden som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal 

ledamöter och ersättare som äldre- och omsorgsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 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 

Tania Teljstedt (KD) föreslår: 

1. En beredning inrättas. 

2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av 7 antal ledamöter och 

7 antal ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 4 Val av ledamöter och ersättare till 
äldre- och omsorgsnämndens 
beredning för mandatperioden 2023-
2026 

 Dnr ÄON 22/0147 

Beslut 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anders Åkerlind (M) 

Bo Nersing (SD) 

Thomas Avén (V) 

Tina Teljstedt (KD) 

Irene Eklöf (L) 

Berit Brofalk (C) 

 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 

Morgan Lindholm (S) 

Margaretha Dahlin (M) 

Göran Boklint (SD) 

Linda Fidjeland (V) 

Marianne Manell (KD) 

Minna Werner (L) 

Lars-Gunnar Larson (C) 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 

beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 

behov. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2022 

Förslag till beslut 

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tania Teljstedt (KD) föreslår: 

 
1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anders Åkerlind (M) 

Bo Nersing (SD) 

Thomas Avén (V) 

Tina Teljstedt (KD) 

Irene Eklöf (L) 

Berit Brofalk (C) 

 

2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens beredning utses: 

Morgan Lindholm (S) 

Margaretha Dahlin (M) 

Göran Boklint (SD) 

Linda Fidjeland (V) 

Marianne Manell (KD) 

Minna Werner (L) 

Lars-Gunnar Larson (C) 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 5 Rapporter 
   

- Inga rapporter 
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§ 6 Delegationsbeslut 
   

 

- Inga delegationsbeslut 
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§ 7 Anmälningar 
   

 

- Inga anmälningar 

 




