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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Sanna Ajaxén 

Upplands-Bro kommun 

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2018-12-19 SN 18/0205 

Socialnämnden 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Inrättande av arbetsutskott, fastställande av 
antal ledamöter samt val av ledamöter 

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och

X ersättare.
3. Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utses: XX
4. Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott utses: XX
5. Till ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses XX
6. Till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott utses XX

Sammanfattning 
Socialnämnden får inrätta utskott. Utskott ska bestå av det antal ledamöter och 
ersättare som Socialnämnden beslutar. Inom ett utskott väljer nämnden bland 
utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Socialkontoret 

Eva Folke 

Socialchef 

Beslut sänds till 
• De valda
• Löneavdelningen
• Förtroendemannaregistret
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Socialnämnden 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Inrättande av beredning, fastställande av antal 
ledamöter samt val av ledamöter 

Förslag till beslut 
1. Beredning inrättas
2. Beredningen under mandatperioden ska bestå av X ledamöter och

X ersättare.
3. Socialnämndens beredning ska under mandatperioden bestå av

arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som är
invalda i socialnämnden.

4. Till ytterligare deltagare i socialnämndens beredning utses: XX

Sammanfattning 
Socialnämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av ärenden 
som ska beslutas i nämnd. Arbetsutskottet ska bestå av det antal ledamöter och 
ersättare som Socialnämnden beslutar. Inom ett utskott väljer nämnden bland 
utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande.  

Socialkontoret 

Eva Folke 

Socialchef 

Beslut sänds till 
• De valda
• Löneavdelningen
• Förtroendemannaregistret
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