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§ 1  
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Socialnämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut, lägga till eller ta 

bort ärenden. 
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§ 2 
Presentation av socialnämnden 
mandatperioden 2023-2026  

Sammanfattning 
Dagens sammanträde är första mötet för nyvalda socialnämnden 2023-2026 varav 

en presentationsrunda av samtliga närvarande genomförs.  
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§ 3  
Val av en tredje ledamot till arbetsutskott 
beredning tillika individärenden 2023-2026 
Diarienummer: SOF-2023-006  700   

Beslut 
Socialnämnden utser Ann-Louise Karlsson (M) till socialnämndens tredje ledamot i 

arbetsutskott beredning tillika individärenden 2023-2026.  

Sammanfattning 
Inom socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott som består av tre ordnare 

ledamöter och tre ersättare. Socialnämndens ordförande och vice ordförande ska 

vara ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet. Därutöver väljer 

socialnämnden en tredje ledamot samt tre ersättare bland nämndens ledamöter 

och ersättare till arbetsutskott beredning tillika individärenden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Persson (M): Föreslår Ann-Louise Karlsson (M) 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Persson (M) finner att det finns ett namn på förslag till beslut på 

socialnämndens tredje ledamot i arbetsutskott beredning tillika individärenden, 

Ann-Louise Karlsson (M). Ordförande Kjell Persson (M) frågar på förslaget och 

finner att socialnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Personalenheten 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 4  
Val av tre ersättare till arbetsutskott 
beredning tillika individärenden 2023-2026   
Diarienummer: SOF-2023-007  700  

Beslut 
Socialnämnden utser följande ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

beredning tillika individärenden 2023-2026:  

 Kerstin Göss Lindh (S) 

 Vakant  

 Vakant 

Sammanfattning 
Inom socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott som består av tre ordnare 

ledamöter och tre ersättare. Socialnämndens ordförande och vice ordförande ska 

vara ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet. Därutöver väljer 

socialnämnden en tredje ledamot samt tre ersättare bland nämndens ledamöter 

och ersättare till arbetsutskott beredning tillika individärenden. 

Till dagens sammanträde presenteras ett namn på ersättare som beslutas kring. 

Beslut om ytterligera två ersättare hänskjuts till nästkommande möte i 

socialnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Therese Bevenros (S): Föreslår Kerstin Göss Lindh (S). 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Persson (M) finner att det finns ett namn på förslag till beslut på 

ersättare, Kerstin Göss Lindh (S). Ordförande Kjell Persson (M) frågar på namnet 

och finner att socialnämnden bifaller dem.  

Beslutet expedieras till 
Personalenheten 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 5  
Val av socialnämndens representant till 
Funktionshinderrådet samt ersättare för 
denne 2023-2026 
Diarienummer: SOF-2023-008  700  

Beslut  
Socialnämnden utser följande ordinarie representant och ersättare till 

Funktionshinderrådet 2023-2026: 

Ordinarie 

 Kjell Persson (M) 

Ersättare 

 Kerstin Göss Lindh (S) 

Sammanfattning 
Socialnämnden har att välja socialnämndens representant till Funktionshinderrådet 

samt ersättare för denne. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Persson (M): Föreslår Kjell Persson (M) som ordinarie representant. 

Per Bornefalk (S): Föreslår Kerstin Göss Lindh (S) som ersättare.  

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Persson (M) finner att det finns ett namn på förslag till beslut på 

ordinarie representant, Kjell Persson (M). Ordförande Kjell Persson (M) frågar på 

namnet och finner att socialnämnden bifaller det.  

Ordförande Kjell Persson (M) finner att det finns ett namn på förslag till beslut på 

ersättare, Kerstin Göss Lindh (S). Ordförande Kjell Persson (M) frågar på namnet 

och finner att socialnämnden bifaller det.  
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Beslutet expedieras till 
Personalenheten 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 6  
Val av ersättare för ordförande till Kommunala 
pensionärsrådet 2023-2026  
Diarienummer: SOF-2023-009 700  

Beslut 
Socialnämnden utser Anita Kristensson (C) till ersättare för ordförande i 

Kommunala pensionärsrådet 2023-2026.  

Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande är även ordförande för det kommunala 

pensionärsrådet. Socialnämnden har att välja en ersättare för ordförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Persson (M): Föreslår Anita Kristensson (C).  

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Persson (M) finner att det finns ett namn på förslag till beslut på 

ersättare, Anita Kristensson (C). Ordförande Kjell Persson (M) frågar på namnet och 

finner att socialnämnden bifaller dem.  

Beslutet expedieras till 
Personalenheten 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 


