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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid l 
2019-01-02 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl. 09.00-1 O. 15 
Ajournering 09.40-09.45, 10.00-10.05 

Beslutande 
Eva Larsson, ordförande (C) 
Anette Rundström, vice ordförande (S) 
Kitty Andersson (S) 
Sebastian Lotjärn (S) tjs. ers. för Carina 
Fredriksen (S) 

Inger Gustavsson (L) 
Magnus Lenoartsson (M) 
Jan Knudsen (KV) 
Ronnie Rexwall (KV) 
Jacob Brendelius (SD) 
Margareta Yngvesson (C) 
Kerstin Setterberg (KD) 

Personal 
Jennie Turunen, verksamhetschef 
Linnea Holm, stabschef 
Moa Andersson, nämndsamordnare 

Anette Rundström (S) 
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·rw4k =iAMAc(b~ 'Vwt 
Ar\ette Rundström 

Ej tjänstgörande ersättare 
Harry Nilsson (S) 
Göran Lindgren (M) 
Jimmie Stranne (SD) 
Marita Einarsson (C) 

Paragrafer 1-3 

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

Socialnämnden 

2019-01-02 
Datum för 

2019-01-02 anslags nedtagande 2019-01-24 

Socialförvalt?i~gcn, Torggatan 4 A, Herrljunga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2019-01-02 

Innehållsförteckning 

~ l Infonn<1tion om blanketter.............. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ... .. .. .. . .. .. . ... .... . .. ... . .. 3 
~ 2 Val av 3:e beslutsfattare i brådskande ii renden .. .. .. ..... . ...... . .... . . .. .. -t 
~ 3 Val av ledamöter och ersiillare till socialniimndens myndighclsutskoll 20 l 9-2022 . .'i 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 3 
2019-01-02 

SN §l 

Information om blanketter 

Sammanfattning 
Nämndsamordnare informerar om att ledamöter och ersättare behöver fylla i en 
blankett för samtycke till publicering av personuppgifter på webb då blanketten 
har reviderats i linje med dataskyddsförordningen. De som lämnat in en sådan 
blankett efter valet behöver inte göra detta igen. 

Ledamöter som inte tidigare har haft politiska uppdrag i kommunen behöver 
även lämna in en ansökan om tillgång till kommunens datanät för att 1T
avdelningen ska skapa användarkonten åt dem. 

Samtliga ledamöter i socialnämnden behöver skriva under ett sekretessavtal 

NämndSamordnaren informerar om anmälan av konto till Swedbank. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 4 
2019-01-02 

SN § 2 DNR SN 91/2018 

Val av 3:e beslutsfattare i brådskande ärenden 

Sammanfattning 
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens eller utskottets beslut inte 
kan avvaktas är delegerat till socialnämndens ordförande enligt l. l i 
socialnämndens delegeringsordning. Vice ordföranden går automatiskt in i 
ordförandens ställe och fattar dessa beslut om ordföranden inte är i tjänst. Om 
varken ordförande eller vice ordförande är i tjänst går automatiskt den av 
nämnden utsedde tredje beslutsfattaren in och fattar dessa beslut. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-12-19 
Delegeringsordning socialnämnden 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Att socialnämnden utser Margareta Yngvesson (C) till 3 :e beslutsfattare i 
brådskande ärenden när varken ordföranden eller vice ordföranden är i 
tjänst. 

Ronnie Rexwall föreslår Kerstin Setterberg (KD) till 3 :e beslutsfattare i 
brådskande ärenden. 

Beslutsg~ng 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser personval. 

Ronnie Rexwall (KV) och Sebastian Lotjärn (S) utses till rösträknare. 

Rösträknarna presenterar omröstningsresultatet. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Margareta Yngvesson (C) får 5 röster 
Kerstin Setterberg (KD) får 5 röster. 
En ledamot avstår från att rösta. 

Valet avgörs genom lottning och Kerstin Setterberg (KO) utses till 3 :e 
beslutsfattare i brådskande ärenden 

Socialnämndens beslut 
1. Att utse Kerstin Setterberg (KD) till 3 :e beslutsfattare i brådskande ärenden 
när varken ordföranden eller vice ordföranden är i tjänst. 

Ajournering 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-02 

SN § 3 DNR SN 90/2018 

Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
myndighetsutskott 2019-2022 

Sammanfattning 

Sid 5 

Inom socialnämnden ska finnas ett utskott, tillika myndighetsutskott 
Socialnämndens myndighetsutskott ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Enligt socialnämndens reglemente är ordförande och vice ordförande i 
socialnämnden även ordförande och vice ordförande i socialnämndens 
myndighetsutskott Genom KF§ 163/2018-12-03 valdes Eva Larsson (C) till 
socialnämndens ordförande och Anette Rundström (S) till socialnämndens vice 
ordförande och är därmed ordförande och vice ordförande i socialnämndens 
myndighetsutskott 

Enligt socialnämndens delegeringsordning 1.1 är beslut som är så brådskande att 
nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas delegerat till ordföranden. Om 
ordföranden inte kan tjänstgöra tjänstgör vice ordföranden i dennes ställe, om 
varken ordförande eller vice ordförande kan tjänstgöra tjänstgör den av nämnden 
utsedde tredje beslutsfattaren och fattar dessa beslut. Det är därför av praktiska 
skällämpligt att den tredje beslutsfattaren även väljs till ordinarie ledamot i 
socialnämndens myndighetsutskott 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-19 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att den av nämnden utsedde 3 :e beslutsfattaren väljs till ordinarie 
ledamot i socialnämndens myndighetsutskott 

• Att socialnämnden väljer 2 ordinarie ledamöter till socialnämndens 
myndighetsutskott 

• Att socialnämnden väljer 5 ersättare till socialnämndens 
myndighetsutskott 

Ordförande ajournerar 

Magnus Lennartsson (M) yrkar på att den första beslutspunkten stryks och att 3 
ordinarie ledamöter väljs i beslutspunkt 2. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
i enighet med förvaltningens förslag och att den av nämnden utsedde 3 :e 
beslutsfattaren, Kerstin Setterberg (KD), väljs till ordinarie ledamot i 
socialnämndens myndighetsutskott 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 6 
2019-01-02 

Forts. ~ 3 

Ronnie Rexwall föreslår Magnus Lennartsson (M) till ordinarie ledamot. 

Anette Rundström (S) föreslår Inger Gustavsson (L) till ordinarie ledamot 

Ordföranden frågar om förslagen till beslut antas och finner att så sker. 

Anette Rundström (S) föreslår Kitty Andersson (S) till ersättare. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Anette Aleryd (L) till ersättare. 

Jan Knudsen (KV) föreslår Ronnie Rexwall (KV) till ersättare. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ersättare. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Margareta Yngvesson (C) till ersättare. 

Ordföranden frågar om förslagen till beslut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Att den av nämnden utsedde 3 :e beslutsfattaren, Kerstin Setterberg (KD), 

väljs till ordinarie ledamot i socialnämndens myndighetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022. 

2. Till ledamöter i socialnämndens myndighetsutskott för mandatperioden 
2019-2022 väljs: 

Magnus Lennartsson (M) 
Inger Gustavsson (L) 

3. Till ersättare i socialnämndens myndighetsutskott för mandatperioden 
20 19-2022 välj s: 

Kitty Andersson (S) 
An ett e Aleryd (L) 
Ronnie Rexwall (KV) 
Jacob Brendelius (SD) 
Margareta Yngvesson (C) 

Reservation 
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutspunkt l . 

Utdragsbestyrkande 


