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§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Marie-Louise Westerberg (MP) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet omedelbart.
Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Marie-Louise Westerberg (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet omedelbart samt att utskickad föredragningslista fastställs.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 2 Val av ledamöter socialnämndens utskott 2019
Socialnämndens beslut
För år 2019 utses till socialnämnden sociala utskott följande ledamöter:
Lena Hallberg (C), ordförande
Anette Dahlgren (S), vice ordförande
Annicka Hörnsten Blommé (M), ledamot
För år 2019 utses till socialnämndens sociala utskott följande ersättare:
Leslie Öqvist (L)
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)
Ledamöterna och ersättarna väljs för perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31.

Ärendebeskrivning
Av reglementet för det sociala utskottet SN 2007/§15 framgår att det inom socialnämnden skall finnas
ett socialt utskott. Utskottet ska bestå av tre ledamöter och två ersättare.
Utskottet har beslutanderätt i ärenden som socialnämnden har delegerat till utskottet.
Med anledning av att perioden för 2018 gick ut vid årsskiftet 2018-12-31, skall nämnden besluta om att
välja ledamöter och ersättare till utskottet för 2019. Nämnden skall också bestämma för vilken tid
ledamöterna och ersättare ska väljas samt utse en ordförande och en vice ordförande för utskottet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lena Hallberg (C), Anette Dahlgren (S) och Annicka Hörnsten Blommé (M) utses
till ledamöter för socialnämndens utskott för perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31, att Lena
Hallberg (C) utses till utskottets ordförande samt att Anette Dahlgren (S) utses till utskottets vice
ordförande. Till ersättare utses Leslie Öqvist (L) och Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) för perioden
2019-01-01 till och med 2019-12-31.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2019-01-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Jimmy Olofsson, klk

För kännedom:
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