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Förändrad indelning och namn för individutskotten 

Socialnämnden föreslås besluta  
 
att individutskott söder byter namn till individutskott nummer 1 med ansvarsområde 
barnenhet 1, ungdomsenhet1och placeringsenhet 1, 
 
att individutskott väster byter namn till individutskott nummer 2 med ansvarsområde 
barnenhet 2, ungdomsenhet 2 och placeringsenhet 2, 
 
att individutskott norr byter namn till individutskott nummer 3 med ansvarsområde barnenhet 
3, ungdomsenhet 3, resursenheten och mottagningsenheten barn och ungdom, samt  
 
att individutskott öster byter namn till individutskott nummer 4 med ansvarsområde 
barnenhet 1, ungdomsenhet1 och vuxenavdelningens enheter samt, 
 
att individutskottens indelning ska följas upp och utvärderas i november 2018. 
 
 
Ärendet 
Nämnden beslutade i september 2016 att uppdra till förvaltningen om en översyn av 
indelningen av individutskotten. Under 2017 redovisade förvaltningen ett antal förslag på 
utskottsindelning i nämndens utskottsberedning. Utskottsberedningen beslutade att förändring 
av utskottsindelningen skulle ske när förvaltningen genomlyst och eventuellt genomfört 
organisationsförändringar.  
 
Förvaltningen kommer från och med 1 maj förändra fördelningen av ärenden till de olika 
myndighetsenheterna inom avdelningarna barn och ungdom, se bilaga 1. I och med att 
förvaltningen huvudsakligen tar bort den geografiska indelningen behöver utskotten byta 
namn och till viss del även förändra ansvarsfördelningen.  
De fyra enheter som tidigare arbetet mot fyra av nämndens individutskott 
(placeringsenheterna, resursenheten och mottagningsenheten) föreslås fördelas till olika 
utskott. 
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Den ärendestatistik som tidigare använts när olika förslag av individutskottindelning 
diskuterades under 2016 och 2017 bedöms inte vara aktuell eftersom inflödet av ärenden har 
ökat under året.  Med de föreslagna förändringarna fördelas arbetsbördan jämnare mellan de 
olika utskotten. Förslaget innebär inga förändringar av utskottens sammansättning, se nedan.  
Förslaget innebär inga förändringar för utskottet för ensamkommande barn och unga.  
 

Utskottens sammansättning  

Utskott nummer 1 
Ylva Stadell (S), ordförande 
Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande 
Birgitta L Johansson (S), ledamot 
Ersättare: Kjell Haglund (V) och Joakim Stringert (C) 

Utskott nummer 2 
Tarja Onegård (MP), ordförande 
Leif Boström (KD), vice ordförande 
Maria Patel (S), ledamot 
Ersättare: Vivianne Eriksson (M) och Petri Lähteenmäki (S) 

Utskott nummer 3 
Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande 
Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande 
Ahmad Orfali (MP), ledamot 
Ersättare: My Lilja (S) och Hans Olsson (M) 

Utskott nummer 4 
Liza Boëthius (V), ordförande 
Ulf Schmidt (C), vice ordförande 
Ove Hjort (S), ledamot 
Ersättare: Eva Pettersson (MP), Michael Holtorf (M) 

Utskottet för ensamkommande barn och unga 
Rezene Tesfazion (S), ordförande 
Anders A Aronsson (L), vice ordförande 
Liza Boëthius (V), ledamot  
Ersättare: Ahmad Orfali (MP) och Jonas Segersam (KD) 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
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