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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-04

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Maria Linde Strömberg (M)
Ingela Bröndel (M)
Livia Laks ersätter Åke Andrén Sandberg (L)
Anita Svensson (C)
Anne-Li Roshagen (KD)
Berit Olsson (S)
Leif Lindstrand (S)
Agneta Åhlin (S)
Susanne Ringskog Vagnhammar (V)
Christer Persson (ÖP)
Åsa Blixt (SD)
Anna-Lena Jönsson (SD)

Övriga närvarande: Annica Månsson (M)
Lars Ragnarsson (M)
Ingela Nilsson (C)
Monica Engebo (M)
Peter Bernhorn (S)
Mats Kaldvee (ÖP)
Anders Eneborg (F!)
Siv Bildtsén (MP)
Stina Lundquist, socialchef
Per Persson, IFO-chef
Rickard Flodfält, HSA-chef
Annika Forsgren, VoO-chef
Lena Parkhagen, LSS-chef
Jeanette Lindroth, administrativ chef
Victor Nordin, nämndsekreterare 
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-04

§ 59 Dnr 2019/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inrättande av individ- och familjeutskott 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 76, att fastställa nya reglementen för kom-
munens nämnder. I socialnämndens nya reglemente har tidigare skrivelser om att det inom 
socialnämnden ska finnas ett individ- och familjeutskott tagits bort. Således finns det inte 
längre ett beslut från kommunfullmäktige att socialnämnden ska ha ett individ- och famil-
jeutskott. Enligt kommunallagen kap. 3 § 5 får en nämnd själv bestämma att ett utskott ska 
finnas om fullmäktige inte har bestämt något om utskott. 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till inrättande av ett individ- och familjeut-
skott som följer de arbetsformer som fastställdes i socialnämndens tidigare reglemente. 
Vidare föreslås att utskottet för 2019 följer de av socialnämnden tidigare beslutade sam-
manträdestiderna, 2018-11-22 § 178, samt att utskottet under mandatperioden 2019–2022 
utgörs av de ledamöter och ersättare som valts av socialnämnden i tidigare valärende, 
2019-01-07 § 1. Delegationen av beslut till utskottet är redan fastställt i socialnämndens 
delegationsordning. 

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-31
Reglemente för socialnämnden, fastställt 2015-11-02
Beslut SN – 2018-11-22 § 178
Beslut SN – 2019-01-07 § 1
Socialnämndens delegationsordning, reviderad 2019-03-21
Beslut KF- 2019-03-25 § 76
Reglemente för socialnämnden, fastställt 2019-03-25
Kommunallagen 3 kap. 5 §

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Inrätta ett individ- och familjeutskott inom socialnämnden
 Fastställa utskottets arbetsformer enligt förvaltningens förslag 
 Utskottet ska följa de tidigare beslutade sammanträdestiderna för 2019
 Utskottet ska bestå av ledamöter och ersättare enligt tidigare förrättat valärende för 

mandatperioden 2019–2022
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-04

§ 59 forts Dnr 2019/77

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen
Berörda inom förvaltningen
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Socialnämnden Sammanträdesprotokoll
2019-04-04

§ 60 Dnr 2018/263

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val till individ- och familjeutskottet 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden valde 2019-01-07, § 1, ledamöter och ersättare till individ- och familjeut-
skottet för mandatperioden 2019–2022. 

Pia Ingvarsson (S) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i socialnämnden och 
som ledamot i socialnämnden. Ny 2:e vice ordförande i socialnämnden är Berit Olsson (S). 
Enligt individ- och familjeutskottet arbetsformer ska socialnämndens 2:e vice ordförande 
vara vice ordförande i utskottet.
 
Föreligger ärende angående val av ny ledamot och vice ordförande i individ- och familjeut-
skottet. Utskottet har även en vakant ersättarpost sedan tidigare som tillsätts i detta ärende. 

Beslutsunderlag

SN Beslut 2019-01-07, § 1

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

 Berit Olsson (S) utses till ledamot och vice ordförande i individ- och familjeutskot-
tet för mandatperioden 2019–2022.

 Agneta Åhlin (S) utses till ersättare i individ- och familjeutskottet för mandatperio-
den 2019-2022. 
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