PROTOKOLL

Sida 1

Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-04

Plats och tid

Landsort, 2019-01-04 kl. 13:00 – 14:00

Beslutande

Antonella Pirrone (KD) ordförande
Anders Karlsson (M) ) 1e vice ordförande
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson (L)
Eva Wennerberg (C)
Roland Junerud (S) 2e vice ordförande
Maud Pettersson (S)
Henrik Persson (S)
Lou-Lou Hillstad (SN)
Johan Wolf (SD)
Tony Nikander (V)

Icke tjänstgörande ersättare

Gunnel Jonsson (M)
Panayota Pontikis (L)
Greta Ohlin Landström (PPiN)
Ie Frisén (S)
Kathe Nilsson (S)
Parvaneh Ahmadi (SN)
Jean-Claude Menot (SD)

Övriga deltagare

Charlotte Dahlbom, socialchef, Anette Larsson Beckman, utredare, Catarina Odenberg, IFO- chef

Paragrafer
§§ 1- 5

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Hus B plan 1, onsdagen den 9 januari 2019 kl. 14.00

Underskrifter
Antonella Pirrone (KD)
Ordförande

Roland Junerud (S)
Justerare

Yvonne Persson
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-01-04
Anslaget sätts upp: 2019-01-09
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn
Underskrift

Yvonne Persson

Anslag
Anslaget tas ned: 2019-01-31
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-04

Innehållsförteckning
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Informationsärenden
§ 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott
§ 4 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens biståndsutskott
§ 5 Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Fastställande av dagordning
Socialnämnden fastställer utsänd dagordning.

_________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Informationsärenden
Aktuell information

Antonella Pirrone (KD), ordförande, hälsar socialnämndens ledamöter och ersättare välkomna
till socialnämnden. Socialnämnden har en allmän presentationsrunda av ledamöter, ersättare
och tjänstemän.
Charlotte Dahlbom, socialchef, ger socialnämndens ledamöter grundläggande information inför
den nya mandatperioden. En pärm med information delas ut till ledamöter och ersättare.
Yvonne Persson, kommunjurist, informerar om utbildningsdag för förtroendevalda den 31
januari 2019 och att det är viktigt att alla förtroendevalda anmäler sig till utbildningen.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, informerar om utbildningstillfälle för enbart socialnämndens
ledamöter och ersättare om socialnämndens uppdrag.

_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Val av ledamöter till socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att:
1. socialnämnden ska ha ett arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre personliga
ersättare under innevarande mandatperiod.
2. Som ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs följande:
Ordinarie ledamöter:
1. Antonella Pirrone (KD)
2. Anders Karlsson (M)
3. Roland Junerud (S)
Personliga ersättare:
1. Noomi Hertzberg Öberg (KD)
2. Helena Göransson (L)
3. Henrik Persson (S)
Ordförande: Antonella Pirrone (KD)
Vice ordförande: Anders Karlsson (M)
Yrkanden
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar på att socialnämndens arbetsutskott ska bestå av tre
ordinarie ledamöter och tre personliga ledamöter under innevarande mandatperiod.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, nominerar följande som ledamöter och ersättare i
socialnämndens arbetsutskott:
Ordinarie ledamöter:
1. Antonella Pirrone (KD), ordförande
2. Anders Karlsson (M), vice ordförande
3. Roland Junerud (S)
Personliga ersättare:
1. Noomi Hertzberg Öberg (KD)
2. Helena Göransson (L)
3. Henrik Persson (S)
Propositionsordning

Beslutspunkt 1

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. Bifall eller avslag till ordförandes (KD) förslag
om att socialnämndens arbetsutskott ska bestå av tre stycken ordinarie ledamöter och tre
personliga ersättare.
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Beslutspunkt 2

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. Bifall eller avslag till ordförandens förslag om
att utse följande som ledamöter och personliga ersättare till socialnämndens arbetsutskott:
Ordinarie ledamöter:
1. Antonella Pirrone (KD), ordförande
2. Anders Karlsson (M), vice ordförande
3. Roland Junerud (S)
Personliga ersättare:
1. Noomi Hertzberg Öberg (KD)
2. Helena Göransson (L)
3. Henrik Persson (S)
Proposition

Beslutspunkt 1

Socialnämndens ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning i
beslutspunkt 1 och finner att socialnämnden beslutat att socialnämndens arbetsutskott ska
bestå av 3 stycken ordinarie ledamöter och tre personliga ersättare under innevarande
mandatperiod.

Beslutspunkt 2

Socialnämndens ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning i
beslutspunkt 2 och finner att socialnämnden beslutat att utse följande som ledamöter och
personliga ersättare till socialnämndens arbetsutskott:
Ordinarie ledamöter:
1. Antonella Pirrone (KD), ordförande
2. Anders Karlsson (M), vice ordförande
3. Roland Junerud (S)
Personliga ersättare:
1. Noomi Hertzberg Öberg (KD)
2. Helena Göransson (L)
3. Henrik Persson (S)

__________

Expedieras till:
De valda
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Val av ledamöter till Socialnämndens biståndsutskott
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att:
1. Socialnämnden ska ha ett biståndsutskott med fem ordinarie ledamöter och inga
ersättare under innevarande mandatperiod.
2. Som ledamöter i biståndsutskottet väljs följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Antonella Pirrone (KD)
Anders Karlsson (M)
Helena Göransson (L)
Roland Junerud (S)
Johan Wolf (SD)

3. Som ordförande och vice ordförande i socialnämndens biståndsutskott utser
socialnämnden följande:
Ordförande: Antonella Pirrone (KD)
Vice ordförande: Anders Karlsson (M)
Yrkanden
Antonella Pirrone (KD), ordförande, yrkar på att socialnämndens biståndsutskott ska bestå av
fem ordinarie ledamöter och inga ersättare under innevarande mandatperiod.
Lou-Lou Hillstad (SN) yrkar på att socialnämndens biståndsutskott ska bestå av sex ordinäre
ledamöter och inga ersättare under innevarande mandatperiod.
Antonella Pirrone (KD), ordförande, nominerar följande ledamöter till socialnämndens
biståndsutskott:
1. Antonella Pirrone (KD), ordförande
2. Anders Karlsson (M), vice ordförande
3. Helena Göransson (L)
Roland Junerud (S) nominerar följande ledamöter till socialnämndens biståndsutskott:
1. Roland Junerud (S)
2. Henrik Persson (S)
Johan Wolf (SD) nominerar Johan Wolf (SD) som ledamot till socialnämndens biståndsutskott.
Propositionsordning

Beslutspunkt 1
Justerarsignaturer
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Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Bifall eller avslag till ordförandes (KD) förslag om att socialnämndens biståndsutskott ska bestå
av fem stycken ordinarie ledamöter och inga ersättare under innevarande mandatperiod eller
bifall till Lou-Lous Hillstad (SN) förslag om att socialnämndens biståndsutskott ska bestå av sex
ledamöter och inga ersättare under innevarande mandatperiod.

Beslutspunkt 2

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång för beslut om att utse ledamöter till
socialnämndens biståndsutskott: Votering begärs av ordföranden då huvudförslag och
motförslag med anledning av nomineringarna inte kan utses. Då ärendet är ett valärende sker
omröstning genom sluten omröstning. Följande ledamöter är nominerade som ledamöter till
socialnämndens biståndsutskott.
Antonella Pirrone (KD), ordförande
Anders Karlsson (M), vice ordförande
Helena Göransson (L)
Roland Junerud (S)
Henrik Persson (S)
Johan Wolf (SD)

Beslutspunkt 3

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. Bifall eller avslag till ordförandens (KD) förslag
om att utse Antonella Pirrone (KD) som ordförande i socialnämndens biståndsutskott och
Anders Karlsson (M) som vice ordförande i socialnämndens biståndsutskott.
Proposition

Beslutspunkt 1

Socialnämndens ordförande (KD) ställer proposition i enlighet med fastslagen
propositionsordning i beslutspunkt 1 och finner att socialnämnden beslutat att socialnämndens
biståndsutskott ska bestå av fem stycken ordinarie ledamöter och inga ersättare under
innevarande mandatperiod.

Beslutspunkt 2

Votering begärd av ordföranden:
Då ärendet avser val sker omröstning genom sluten omröstning enligt 5 kap 54 §
kommunallagen (2017:725).
Mötet ajournerades 5 minuter för utdelning av valsedlar.
Justeraren Roland Junerud (S), samt vice ordförande Anders Karlsson (M) utses till rösträknare.
Ordföranden, med stöd av sekreteraren, upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
Sekreteraren upplyser om att ledamöterna ska ange fem nominerade namn på valsedlarna.
Rösträknarna bekräftar att socialnämnden består av 11 röstberättigade ledamöter.
Rösträknarna visar socialnämnden att valurnan är tom.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-04

Sida 9

SN § 4
De röstade avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Sekreteraren prickar av de röstande
vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet angivna röster är 11. 10 giltiga valsedlar och 1 ogiltig röst. Valsedlarna räknas av
rösträknarna. Med 6 röster på gruppsammansättningen: Antonella Pirrone (KD), Anders
Karlsson (M), Helena Göransson (L), Roland Junerud (S) och Johan Wolf (SD) och 4 röster på
gruppsammansättningen: Antonella Pirrone (KD), Anders Karlsson (M), Helena Göransson (L),
Roland Junerud (S) och Henrik Persson (S) finner ordföranden att socialnämnden beslutat att
utse följande ledamöter till socialnämndens biståndsutskott:
1.
2.
3.
4.
5.

Antonella Pirrone (KD)
Anders Karlsson (M)
Helena Göransson (L)
Roland Junerund (S)
Johan Wolf (SD)

Beslutspunkt 3

Socialnämndens ordförande (KD) ställer proposition i enlighet med fastslagen
propositionsordning i beslutspunkt 3 och finner att socialnämnden beslutat att utse Antonella
Pirrone (KD) till ordförande i socialnämndens biståndsutskott och Anders Karlsson (M) som vice
ordförande till socialnämndens biståndsutskott.

__________

Expedieras till:
De valda
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet.
_______________________
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