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Utses att justera Jessica Ashworth Paragrafer 1 - 9 

  

Justeringens plats och tid 2015-01-19 

  

Sekreterare  

 Thomas Andersson 

  

Ordförande  

 Anders Magnhagen 

  

Justerande  

 Jessica Ashworth 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

  

Nämnd Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-01-07 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-01-20 Datum då anslaget tas ned 2015-02-11 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Anders Magnhagen 
 

Plats och tid Kommuhuset, rum Dalen 

 Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 

  

Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf 

Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf 

Linda Andersson (S) 

Camilla Gottfries Hindersson (S) 

Adele Olander (M) 

Stefan Liljenberg (SD) 

Harriet Paulsson (C) 

Carina Berg (SD) 

 
 

Övriga närvarande Anneli Salonen (S) 

Lise-Lott Eriksson (S) 

Lars-Håkan Persson (M) 

Monica Malmqvist Andersson 
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§ 1 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av ledamöter och ersättare enligt lista. Boel Gadde (C) och Helena Ohlson (SD) 

är inte närvarande och Harriet Paulsson (C) respektive Carina Berg (SD) tjänstgör i deras 

ställe. 

_____ 
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§ 2 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan och utser Jessica Ashworth (M) att justera 

protokollet den 19 januari 2015, klockan 8:30. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har att fastställa föredragningslistan för mötet. Lista föreligger i kallelsen.  

 

En justerare till protokollet från mötet ska utses efter förslag från nämnden.  

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att nämnden i likhet med föregående mandatperiod följer 

fullmäktiges lista för nämndens ledamöter för förslag på justerare. I tur på listan är 

Jessica Ashworth (M) som föreslås som justerande till protokollet. Nämnden beslutar 

enligt förslaget. 

_____ 
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§ 3 Val till socialnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att välja Adele Olander som ledamot i arbetsutskottet under 

förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att arbetsutskottet kan bestå av fyra 

ledamöter. Vidare väljer nämnden att i arbetsutskottet ska Linda Andersson (S) vara 

ersättare till Anders Magnhagen (S), Boel Gadde (C) ersättare för Jessica Ashworth (M), 

Camilla Gottfries Hindersson (S) ersättare för Maria Truedsson (MP) och Lars-Håkan 

Persson (M) ersättare för Adele Olander (M). 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente ska det inom socialnämnden finnas ett arbetsutskott som består av tre 

ledamöter och tre ersättare i första hand och tre ersättare i andra hand. Nämndens 

ordförande är ledamot och ordförande i arbetsutskottet. De Vice ordförandena i nämnden 

är ledamöter och vice ordföranden i arbetsutskottet. Med anledning av att förslag 

föreligger med ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter och fyra ersättare föreslås 

att en fjärde person med ersättare väljs vilka ingår i arbetsutskottet när föreslaget 

reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Jessica Ashworth föreslår att Adele Olander (M) som fjärde ledamot i arbetsutskottet 

under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att arbetsutskottet kan bestå av fyra 

ledamöter. 

Ordföranden föreslår att Linda Andersson (S) som ersättare för honom (Anders 

Magnhagen (S) i arbetsutskottet. 

Ordföranden föreslår att Camilla Gottfries-Hindersson (S) utses att ersätta Maria 

Truedsson (MP) i arbetsutskottet. 

Jessica Ashworth (M) föreslår Boel Gadde (C) som ersättare för henne (Jessica Ashworth 

(M)) i arbetsutskottet. 

Jessica Ashworth (M) föreslår Lars-Håkan Person (M) som ersättare för Adele Olander 

(M) i arbetsutskottet. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram förslaget att Adele Olander (M) väljs till ledamot i arbetsutskottet 

under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att arbetsutskottet kan bestå av fyra 

ledamöter, och finner att det är nämndens beslut. 

Ordföranden lägger fram förslaget att välja Linda Andersson som ersättare för Anders 

Magnhagen (S) i socialnämndens arbetsutskott och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget, 
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Förslaget att Camilla Gottfries-Hindersson (S) väljs att ersätta Maria Truedsson (MP) i 

arbetsutskottet läggs fram för beslut och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt 

förslaget. 

Förslaget att Boel Gadde (C) väls att ersätta Jessica Ashworth (M) i arbetsutskottet läggs 

fram för beslut och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förslaget.  

Förslaget att Lars-Håkan Person (M) väljs att ersätta Adele Olander (M) i arbetsutskottet 

läggs fram för beslut och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förslaget.  

_____ 
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§ 4 Val av representanter till kommunala 

pensionärsrådet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Anders Magnhagen (S) till ledamot och ordförande i 

Pensionärsrået och Jessica Ashworth (M) till ersättare i Pensionärsrådet.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden utser en representant och tillika ordförande samt en ersättare till 

kommunala pensionärsrådet. Ordföranden redogör för hur nämnden tidigare utsett 

ledamöter i pensionärsrådet. Ordföranden har då varit nämndens ledamot och ordförande 

i Pensionärsrådet och vice ordförande i nämndens ersättare i Pensionärsrådet.  

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att nämndens ordförande Anders Magnhagen (S) utses till ledamot 

och ordförande i Kommunala Pensionärsrådet och nämndens 1:e vice ordförande Jessica 

Ashworth (M) till ersättare i Pensionärsrådet. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden beslutat enligt 

förslaget. 

_____ 
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§ 5 Val av representanter till kommunala 

handikapprådet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att välja Adele Olander (M) som ledamot och ordförande i 

Kommunal Handikapprådet samt att välja Camilla Gottfries-Hindersson som ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden utser en ledamot samt en ersättare till kommunala handikapprådet. Valet 

avser mandatperioden 2015 - 2018. 

Yrkanden 

Jessica Ashworth föreslår att Adele Olander (M) utses till ledamot och ordförande i 

Kommunala Handikapprådet. 

Anders Magnhagen (S) föreslår att Camilla Gottfries-Hindersson (S) till ersättare i 

Kommunala Handikapprådet. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram Jessica Ashworths (M) förslag för beslut och finner att nämnden 

valt Adele Olander (M) som ledamot och ordförande i Kommunal Handikapprådet.  

Ordföranden lägger därefter fram förslaget att välja Camilla Gottfries-Hindersson (S) som 

ersättare i Kommunal Handikapprådet och finner att nämnden valt Camilla Gottfries-

Hindersson som ersättare. 

_____ 
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§ 6 Socialnämndens reglemente 2015 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för kompletteringar.  

Ärendebeskrivning 
Förslag förligger till reglemente för socialnämnden 2015. Bakgrund och förslag till 

förändringar av reglementet redovisas. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till sociala sektorn för kompletteringar.  

Beslutsordning 

Förslaget på återremiss läggs fram för beslut och ordföranden konstaterar att nämnden 

beslutar att återremittera ärendet för kompletteringar.  

_____ 
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§ 7 Socialnämndens introduktion 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om socialnämnden uppdrag och verksamhet. 

_____ 
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§ 8 Sekretessbestämmelser inom 

socialnämndens verksamhetsområde 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om sekretess som gäller uppgifter som ledamöter och ersättare får genom sitt 

uppdrag i socialnämnden. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-01-07  12 (12) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 9 Socialnämndens sammanträdesdagar 

2015 

Beslut 
Socialnämnden fasställer tid för nämndens sammanträden 2015 till klockan 18:00 den 24 

februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 

november och 15 december. 

Ärendebeskrivning 
Fasställande av sammanträdesdagar för socialnämnden under 2015. Förslag föreligger.  

_____ 

 


