
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Socialnämnden 

2022-12-22 

Instans: Socialnämnden 

Tid: Måndag den 2 januari 2023 kl. 11:00 

Plats: Nossan (A-sal), kommunhuset, Herrljunga 

Förslag på justerare: Anette Aleryd (L) 
Dag för justering: Tisdag, 3 januari 2023 

Observera att sekretesshandlingar delas ut för genomläsning innan sammanträdet i 
enlighet med beslut på socialnämndens sammanträde den 21 maj 2013, § 60/2013. 

Kerstin Andersson 
Sekreterare 

Information: 
• SN= slutgiltigt beslut fattas i socialnämnden
• KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
• KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
• Info = Information.
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Sandra Säljö  

Tjänsteskrivelse 
2022-12-22 

DNR SN 154/2022 110    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

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 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-12-22 
Delegeringsordning socialnämnden 

Presidiets förslag till beslut 
Socialnämnden väljer en 3:e beslutsfattare i brådskande 
ärenden när varken ordföranden eller vice ordföranden är i tjänst. 

Sandra Säljö 
Socialchef 

Ärende 3



SOCIAL- 
FÖRVALTNINGEN 
Sandra Säljö 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-22 

DNR SN 155/2022 110    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

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 
• 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.

Sandra Säljö 
Socialchef 

Ärende 4
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