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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Val och förslag till förändring av 
individutskotten  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

 

att  entlediga Inga-Lill Sjöblom (S) från uppdraget som ordförande i individutskott 3 
         från  1 september, samt  

att  utse Eva Christiernin (S) som ordförande i individutskott 3 från 1 september, 

 

att  individutskott 1 från 1 september 2020 utökas med fyra ersättare. 

att   utse följande till ersättare i individutskott 1:  

1. Michael Holtorf (M)  

2. Ludvig Arbin (L)  

3. Viviane Obaid (C) 

4. Alexandra Steinholtz (M) 

 

att  individutskott 2 från 1 september 2020 utökas med sju ersättare, 

att  utse följande till ersättare i individutskott 2:  

1. Eva Christiernin (S)  

2. Viviane Obaid (C)  

3. Alexandra D´Urso (V)  

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-07-16 SCN-2018-0608 
  
Handläggare:  
Elisabeth Karlsson 
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4. Michael Holtorf (M)  

5. Eric Kapinga (S) 

6. Alexandra Steinholtz (M) 

7. Inga-Lill Sjöblom (S) 

 

att  individutskott 3 från 1 september 2020 utökas med fyra ersättare, 

att utse följande till ersättare i individutskott 3:  

1. Viviane Obaid (C)  

2. Ludvig Arbin (L)  

3. Andreas Morström (KD) 

4. Alexandra Steinholtz (M) 

 

att  individutskott 4 från 1 september 2020 utökas med fem ersättare, 

att utse följande till ersättare i individutskott 4:   

1. Eva Christiernin(S)  

2. Ludvig Arbin (L)  

3. Viviane Obaid (C) 

4. Alexandra Steinholtz (M) 

5. Inga-Lill Sjöblom (S) 

 

att  individutskott 5 från 1 september 2020 utökas med sju ersättare, 

att  utse följande till ersättare i individutskott 5:  

1. Lena Borg (V)  

2. Eva Christiernin (S)  

3. Michael Holtorf (M)   

4. Ludvig Arbin (L) 

 5. Thess Lorin (MP) 

6. Alexandra Steinholtz (M) 

7. Inga-Lill Sjöblom (S) 
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Sammanfattning 

Inga-Lill Sjöblom (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i individutskott 3. Eva 
Christiernin (S) förslås som ny ordförande i individutskott 3. 

Med anledning av nu rådande läge – där folkhälsomyndigheten fortsatt 
rekommenderar äldre och personer som tillhör riskgrupp att begränsa sina kontakter 
och där stor frånvaro oavsett orsak riskerar att försvåra beslutsfattandet inom det 
område som individutskotten ansvarar för – föreslås en fortsatt förändring av 
individutskottsorganisationen. Förändringen innebär att utskotten utökas med 
ytterligare ersättare.  Eftersom det i nuläget inte går att göra några tillförlitliga 
prognoser kring när så kan ske, föreslås dock en permanent förändring, som därmed 
måste ändras tillbaka genom ett framtida nämndbeslut.    

  

Ersättare i individutskotten  

Ersättare som är vald att ingå i ett utskott, får enligt reglementet närvara vid utskottets 
sammanträden. Om ersättare väljer att avstå från att delta i utskottets möten med 
hänsyn till risk för smittspridning krävs att ordinarie ledamöter tidigt signalerar om de 
inte kan delta på utskottet så att sekreteraren kan meddela ersättare om att det finns 
behov av deras deltagande.   

 

Socialförvaltningen 

 

Tomas Odin 
Direktör 
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