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SN § 1   
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Carina meddelar man ändrar ordningen på punkterna jämfört med kallelsen. 
Punkten Val av ledamöter och ersättare till myndighetsutskottet tas före punkten 
Val av 3:e beslutsfattare i brådskande ärenden.  
 
Den första att-satsen i punkten Val av ledamöter och ersättare styrks då man 
väljer 3:e beslutsfattare i nästa punkt på dagordningen. Således kommer man 
även välja 3 ordinarie ledamöter då det ska vara 5 ledamöter i utskottet. 
Ordförande och vice ordförande i socialnämnden är ordförande och vice 
ordförande även i myndighetsutskottet. 

 
Dagordningen godkänns. 
______ 
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SN § 2  
 
Information om nämndarbetet 
 
Sammanfattning 
Kerstin Andersson, nämndsamordnare, informerar om ersättning, sekretess och 
jäv. Samtliga ledamöter i socialnämnden behöver skriva under ett sekretessavtal. 
 
Kerstin informerar om anmälan av konto till Swedbank. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 3  
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, informerar om att förvaltningen kommer genomföra 
utbildningar under ett par halvdagar för att man ska få en inblick i förvaltningens 
arbete.  
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar övergripande om hur förvaltningen ser ut.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 4 DNR SN 155/2022 110 
 
Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
myndighetsutskott 2023-2026 
 
Sammanfattning 
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 §§ 207-208/2018-12-12 valdes Carina Fredriksen 
(S) till socialnämndens ordförande och Magnus Lennartsson (SD) 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 
skäl lämpligt att den tredje beslutsfattaren även väljs till ordinarie ledamot i 
socialnämndens myndighetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-22 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att socialnämnden väljer 3 ordinarie ledamöter till socialnämndens 
myndighetsutskott. 

• Att socialnämnden väljer 5 ersättare till socialnämndens 
myndighetsutskott. 

  
Förslag till beslut under överläggning 
Lise-Lotte Hellstadius (S) föreslår Kitty Andersson (S), Helen Svantesson (C) 
och Anette Aleryd (L) till ordinarie ledamöter. 
 
Maj Henningsson (KD) föreslår Emma Luiga (KD) till ordinarie ledamot. 

 
Patrich Hällfärdsson (M) föreslår Patrich Hällfärdsson (M) till ordinarie ledamot. 
 
Magnus Lennartsson (SD), vice ordförande, lyfter att då det är val till en nämnd 
med 5 ledamöter så är fördelningen proportionellt fördelat enligt följande: S har 
två platser, SD har en plats, M har en plats och C har en plats.  
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Fortsättning SN § 4 
 
Lise-Lotte Hellstadius (S) tar tillbaka sitt förslag på Anette Aleryd (L) till 
ordinarie ledamot. 
 
Maj Henningsson (KD) tar tillbaka sitt förslag på Emma Luiga (KD) till ordinarie 
ledamot. 
 
Magnus Lennartsson (SD), vice ordf., föreslår Jan Knudsen (SD) till ersättare. 
 
Lise-Lotte Hellstadius (S) föreslår Lise-Lotte Hellstadius (S), Anette Aleryd (L) 
och Lovisa Zagerholm (C) till ersättare. 

 
Maj Henningsson (KD) föreslår Emma Luiga (KD) till ersättare. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen till ledamöter antas och finner att det görs.  
 
Ordföranden frågar om förslagen till ersättare antas och finner att det görs.  
 
Socialnämndens beslut 

1. Till ledamöter i socialnämndens myndighetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 väljs: 
 
Kitty Andersson (S) 
Helen Svantesson (C) 
Patrich Hällfärdsson (M) 
 

2. Till ersättare i socialnämndens myndighetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 väljs: 
 
Jan Knudsen (SD) 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Anette Aleryd (L) 
Lovisa Zagerholm (C) 
Emma Luiga (KD) 
 

 
 ______ 
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SN § 5 DNR SN 154/2022 110 
 
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 1.1 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 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-12-22  
Delegeringsordning socialnämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden väljer en 3:e beslutsfattare i brådskande ärenden när 
varken ordföranden eller vice ordföranden är i tjänst. 

 
Förslag till beslut under överläggning 
Lise-Lotte Hellstadius (S) föreslår Helen Svantesson till 3:e beslutsfattare i 
brådskande ärenden. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till 3:e beslutsfattare i brådskande ärenden antas 
och finner att det görs. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Att utse Helen Svantesson (C) till 3:e beslutsfattare i brådskande ärenden 
när varken ordföranden eller vice ordföranden är i tjänst. 
 

______ 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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