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2017-03-07
Socialnämnden

Dnr Son 2017/111
Val av ersättare till socialnämndens sociala utskott
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att utse Inger Sundqvist (M) till ersättare i sociala
utskottet.

Ärendet i korthet

Anders Rosenberg (M) ledamot i socialnämnden har begärt och godkänts
entledigande från sitt uppdrag i socialnämnden och därmed upphör även hans
uppdrag som ersättare i socialnämndens sociala utskott. Socialnämnden ska därmed
utse ny ersättare från moderaterna till sociala utskottet. Moderaterna har föreslagit att
Inger Sundqvist (M), nuvarande ledamot i socialnämnden, utses som ny ersättare i
det sociala utskottet.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-07
2. Nominering från moderaterna, inkommen 2017-03-07
Bakgrund

Den 13 januari 2015 valde socialnämnden ledamöter och ersättare till sitt sociala
utskott. I samband med det valdes Anders Rosenberg (M) in som ersättare i det detta.
Anders Rosenberg (M) har begärt och godkänts entledigande från sin position som
ledamot i socialnämnden och därmed upphör även hans uppdrag i det sociala
utskottet. Socialnämnden ska därmed utse en ny ersättare från moderaterna till det
sociala utskottet. Moderaterna har föreslagit att Inger Sundqvist (M), ledamot i
socialnämnden, utses till ny ersättare i det sociala utskottet.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv då
antalet ledamöter och ersättare i det sociala utskottet är den samma som tidigare.
11.1 Val av ersättare till det sociala utskottet, tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
Avdelningen ledning- och verksamhetsstöd
Rebecka Engvall, Nämndsekreterare
Telefon: 08-580 282 89 (direkt)
Fax:

Besöksadress: Vibblabyvägen3
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Slutsatser

Socialnämnden föreslås att utse Inger Sundqvist (M) som ersättare i det sociala
utskottet efter Anders Rosenberg (M) enligt moderaternas förslag.

Johan Bergman
Socialdirektör
Lotta Erlandsson
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg
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