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Förordnande av särskilda ledamöter att fatta
beslut i individärenden vid brådska

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

1. om förordnanden enligt bilaga för individärenden som fattas vid brådska
(ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, 6, 11 och 27 §§ lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 13 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall.

Ärendet

Ärendet rör vem som får fatta beslut i brådskande individärenden. För varje utskott
föreslås en gällande turordning bestående av utskottets ordförande och vice
ordförande samt ordförande och vice ordförande i de andra utskotten, för att
säkerställa att det alltid finns någon som kan fatta beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04
Bilaga -Lista på förordnanden att fatta brådskande beslut i individärenden

Socialförvaltningen

Åsa Carlsson
Tf. direktör

Socialförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-03-04 SCN-2018-0609

Handläggare:
Elisabeth Karlsson
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Lista på förordnanden att fatta brådskande 
beslut i individärenden  
Individutskott (IU) nummer 1  
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1  
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L)  ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD)  vice ordförande i Individutskott 2  
Eva Christiernin (S) ordförande i Socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 
 
Individutskott (IU) nummer 2 
Ludvig Arbin (L)  ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD)  vice ordförande i Individutskott 2 
Eva Christiernin (S) ordförande socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1  
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
 
Individutskott (IU) nummer 3 
Eva Christiernin (S) ordförande Socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 3  
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1  
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Ludvig Arbin (L)  ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD)  vice ordförande i Individutskott 2 
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Individutskott (IU) nummer 4   
Ludvig Arbin (L)  ordförande i Individutskott 2 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1  
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1 
Leif Boström (KD)  vice ordförande i Individutskott 2  
Eva Christiernin (S) ordförande i Socialnämnden 
 
Individutskott (IU) Ensamkommande     
Rezene Tesfazion (S) ordförande i Individutskott ensamkommande 
Viviane Obaid (C) vice ordförande i individutskott ensamkommande 
Åsa Strahlemo (MP) ordförande i Individutskott 1  
Vivianne Eriksson (M) vice ordförande i Individutskott 1  
Ludvig Arbin (L)  ordförande i Individutskott 2 
Leif Boström (KD)  vice ordförande i Individutskott 2  
Eva Christiernin (S) ordförande i Socialnämnden 
Michael Holtorf (M) vice ordförande i Individutskott 4 
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