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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 10.06-10.08 

Beslutande Håkan Andersson (C)  
Hans Lindström (SD), vice ordförande 
Krister Olsson (S) 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Ingrid Ekström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (SD) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Anneli Persson (S) 
- (L) 
Anna Berg von Linde (M) 

Övriga deltagare Mikael Lindberg socialchef 
Elin Litzén, socialsekreterare  
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Håkan Andersson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-08-16 

Justerade 
paragrafer § 109 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Håkan Andersson (C)  
 

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-16 

Anslaget under tiden 2019-08-21 – 2019-09-11 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Beslutad ärendelista 

§ 109 Förlängning av politikerjour under semester ............................................. 4 
 
§ 109 läggs till på dagordningen. 
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Dnr SN 50-2019 

§ 109 Förlängning av politikerjour under semester 

Socialnämndens beslut 
 
 

1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om att 
Hans Lindström och Håkan Andersson ges rätt att fatta 
delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande 
är förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 
2019-08-20 – 2019-08-27. 

2. Protokollet justeras direkt. 

Sammanfattning av ärendet 

I socialnämndens delegeringsordning (SN 2019-12-19, § 227) finns det några 
beslut som både socialnämndens ordförande och vice ordförande har 
delegation på. Det är ärenden enligt LVU och LVM som ibland kräver snabba 
beslut och som fattas av ordförande eller vice ordförande om nämnden inte 
hinner sammanträda.  

Under semesterledigheten tjänstgör vice ordförande i ordförandes ställe.  

Önskemål framförs från socialnämndens ordförande och vice ordförande att 
även fler ledamöter i socialnämnden ska kunna fatta dessa beslut under 
semestertid, för att minska verksamhetens sårbarhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med 
beslut om att Hans Lindström och Håkan Andersson ges rätt att fatta 
delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är 
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2019-08-20 – 
2019-08-27. 2. Protokollet justeras direkt. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN) 


