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§ 39

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till socialnämndens 
individutskott 
Nya representanter till individutskottet ska utses på grund av ny 
sammansättning av nämnd.  

Socialnämnden beslutar 
att   utse följande ledamöter och ersättare till individutskottet återstoden 
av mandatperiod 2019-2022 

Ledamot       Ersättare 
Jomark Polintan (S)  Torgeir Pettersen 
Britt-Marie Wall (S)     Claes-Erik Eriksson (S) 
Christer Olsson (M)       Lotta Jonsson (M) 
_________ 
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§ 40

Kompletterande beslutanderätt enligt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt enligt lag (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Enligt lag har socialnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande 
beslut i individärenden. Socialnämnden kan även ge andra ledamöter 
den rätten genom förordnande. För vissa lagrum kan även tjänstemän 
förordnas rätten till kompletterande beslutanderätt.  
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste 
ange vem förordnandet avser. 
Vissa beslut kan enligt LVU ibland vara så brådskande att det inte går att 
invänta beslut av nämnden eller individutskottet.  

- 10 kap 4 § Socialtjänstlagen (SoL)
- 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga (LVU)
- 11 § 3 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga (LVU)
- 27 § 2 st. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga (LVU)
- 43 § p. 2. (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga (LVU)
- 13 § Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

I tidigare beslut 2019-01-15 § 6 samt 2019-04-15 § 45 utsågs Anders 
Nilsson (V) (ordförande), Jomark Polintan (S) (förste vice ordförande), 
Christer Olsson (M) (andra vice ordförande) Britt-Marie Wall (S), Torgeir 
Pettersen (S) samt Lotta Jonsson (M) i socialnämnden att fatta beslut i 
enlighet med kompletterande beslutsrätt. På grund av ny 
sammansättning av nämnd behöver nytt beslut tas.  

Socialnämnden beslutar 
att  utse Jomark Polintan (S) (ordförande), Britt-Marie Wall (S) (förste 
vice ordförande), Christer Olsson (M) (andra vice ordförande), Torgeir 
Pettersen (S) Claes-Erik Eriksson (S), samt Lotta Jonsson (M) att fatta 
beslut i enlighet med kompletterande beslutsrätt i angivna lagrum: 4 § 
(SoL), 6 § 2 st. (LVU), 11 § 3 st. (LVU), 27 § 2 st. LVU, 13 § (LVM), 43 § 
p. 2 (LVU)
_______

Utd b t k d
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§ 41

Val av 1 ledamot till kommunala pensionärsrådet 
Då Anders Nilsson (V) avsagt sig sitt uppdrag i socialnämnden samt 
ledamot i kommunala pensionärsrådet behöver en ny representant 
utses.   
Sedan tidigare är Frida Olsson (M) ledamot med ersättare Lotta Jonsson 
(M) samt Jomark Polintan (S) ersättare till Anders Nilsson (V).

Socialnämnden beslutar 
att   som ny ledamot i pensionärsrådet i stället för Anders Nilsson utse 
Jomark Polintan (S). 
att  som ersättare för Jomark Polintan (S) utse Monica Samuelsson (S) 
_________ 

    Utdragsbestyrkande 
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