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Dnr Son 2015/378
Val av ledamot och ersättare i socialnämndens arbetsutskott (AU)
Förslag till beslut

Socialförvaltnings förslag
1. Entlediga Ted Wright (S) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämndens
arbetsutskott.
2. Entlediga Anette Lindered (S) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämndens
arbetsutskott.
3. Utse Anette Lindered (S) som ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
4. Utse Ted Wright (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott.
Ärendet i korthet

Ted Wright (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i
socialnämnden. Kommunfullmäktige (KF) beslutade samtidigt att välja Anette
Lindered (S) som ny 1:e vice ordförande i hans ställe. Ted sitter fortsatt kvar som
ledamot i socialnämnden.
Socialnämndens presidium är ledamöter i socialnämndens arbetsutskott. Nämnden
bör således besluta att välja in Anette Lindered som ledamot i egenskap av 1:e vice
ordförande. Nämnden bör också besluta om ny ersättare i hennes ställe. Då Ted
Wright sitter kvar som ledamot i socialnämnden föreslås han att utses till detta.
Handlingar

1. Socialkontorets tjänsteskrivelse 2016-01-26
Bakgrund

Ted Wright (S) inkom med en begäran om entledigande, daterad 2016-01-10, från
sin roll som 1:e vice ordförande i socialnämnden. Kommunfullmäktige (KF)
beslutade den 25 januari 2016 att entlediga Ted Wright från sitt uppdrag som 1:e vice
ordförande i socialnämnden (§ 205) samt att utse Anette Lindered (S) som 1:e vice
ordförande i hans ställe (§ 206). Ted Wright sitter fortsatt kvar som ledamot i
socialnämnden.
Då socialnämndens presidium är ledamöter i arbetsutskottet bör nämnden besluta att
entlediga Ted Wright från sitt uppdrag som ledamot i arbetsutskottet och i hans ställe
välja in Anette Lindered som ledamot i egenskap av ny 1:e vice ordförande i
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socialnämnden. Nämnden bör med anledning av detta även besluta om ny ersättare i
Anette Lindereds ställe. Då Ted sitter kvar som ledamot i socialnämnden föreslås han
utses som ny ersättare.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte medföra några förändrade ekonomiska konsekvenser då antalet
ledamöter och ersättare är oförändrat.
Slutsatser

Socialnämnden bör besluta att välja Anette Lindered (S) som ledamot i
socialnämndens arbetsutskott i egenskap av 1:e vice ordförande samt att utse Ted
Wright (S) som ersättare i utskottet.
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