
En ersattare som har borjat tjanstgora har dock alltid 
foretrade oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna darigenom paverkas far en ersattare 
som installer sig under pagaende sammantrade trada in 
i stallet for en ersattare som kommer langre ner i 
ordningen. 

Om inte ersattarna valjs proportionellt skall er- 
sattarna tjanstgora enligt den av fullmaktige mellan 
dem bestamda ordningen. 

En ledamot som installer sig under ett pagaende 
sammantrade har ratt att tjanstgora aven om en er- 
sattare har tratt in i ledamotens stalle. 

Om en ledamot ar forhindrad att installa sig till ett 
sammantrade eller att vidare delta i ett sammantrade 
skall en ersattare tjanstgora i ledamotens stalle. 

Ersattarnas tjanstgoring 

Socialnamnden bestar av 7 ledamoter och 7 ersattare. 

Samm.ansattning 

NAMNDENS ABBETSFOBMER 

Socialnamnden skall besluta om namndens forvaltnings- 
organisation inom de riktlinjer som fullmaktige 
faststallt. Med undantag av forvaltningschef. 

Namnden fullgor kommunens uppgifter inom social- 
tjansten och vad som i lag sags om socialnamnd utom 
forskole- och fritidshemsverksamheten. Namnden utovar 
ledningen av den kommunala halso- och sjukvarden 
Namnden ansvarar ocksa for vad som i lag sags om stod 
och service till vissa funktionshindrade. (LSS). 
Namnden ansvarar aven for vad som framkommer i lag om 
fardtjanst. Namnden fullgor likasa kommunens uppgifter 
rorande alkohollagen, tobakslagen. 
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Kallelsen skall vara skriftlig och innehalla uppgift 
om tid och plats for sammantradet. 

Ordforanden ansvarar for att kallelse utfardas till 
sammantradena. 

Kallelse 

Socialnamnden sammantrader pa dag och tid som namnden 
bestammer. 

Sammantradena 

Om ordforande pa grund av sjukdom eller av annat skal 
ar hindrad att fullgora uppdraget for en langre tid 
far Socialnamnden utse en annan ledamot att vara er- 
sattare for ordforanden. Ersattaren fullgor ord- 
forandens samtliga uppgifter. 

Om varken ordforanden eller en vice ordforande kan 
delta i ett helt sammantrade eller i en del av ett 
sammantrade fullgor den till aldern aldste ledamoten 
ordforandes uppgifter. 

Ersattare for ordforanden 

En ledamot som ar hindrad att delta i ett sammantrade 
eller i en del av ett sammantrade, skall snarast an- 
mala detta till socialnamndens sekreterare eller nagon 
annan anstalld vid socialforvaltningens kansli som 
kallar ersattare. Den ersattare kallas som star i tur 
att tjanstgora och som inte redan kallats in. 

Inkallande av ersattare 

En ledamot som har avbrutit i tjanstgoringen en gang 
under ett sammantrade pa grund av annat hinder an Jav, 
far ater tjanstgora om ersattarens intrade har pa- 
verkat styrkebalansen mellan partierna. 

En ledamot eller en ersattare som har avbrutit sin 
tjanstgoring pa grund av jav i ett arende far ater 
tjanstgora, sedan arendet har handlagts. 



I ovrigt bestammer socialnamnden vem som skall under- 
teckna handlingar. 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av 
socialnamnden skall undertecknas av ordforanden eller 
vid forfall for denne av vice ordforande och kontra- 
signeras av anstalld som namnden bestammer. 

Undertecknande av handlingar 

Delgivning med socialnamnden sker med ordforanden, 
eller anstalld som namnden bestammer. 

Delgivning 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och 
ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten 
gora det skriftligt. Motiveringen skall lamnas fore 
den tidpunkt som har faststallts for justeringen av 
protokollet. 

Reservation 

Socialnamnden kan besluta att en paragraf i protokoll- 
et skall justeras omedelbart. Paragrafen bor redovis- 
as skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot. 
Justering 

Nar varken ordforanden eller vice ordforande kan kalla 
till sammantrade skall den till aldern aldste leda- 
moten gora detta. 

I undantagsfall far kallelse ske pa annat satt. 

Kallelsen bor atfoljas av foredragningslista. Ord- 
foranden bestammer i vilken utstrackning handlingar 
som tillhor ett arende pa foredragningslistan skall 
bifogas kallelsen. 

Kallelsen skall pa ett lampligt satt tillstallas varje 
ledamot och ersattare samt annan fortroendevald som 
far narvara vid sammantradet senast 5 dagar fore 
sammantradesdagen. 



Socialnamnden ar personuppgiftsansvarig for de 
register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker inom namndens verksamhet. 

Personuppgiftsansvar 

Utskottet sammantrader pa dag och tid som varje ut- 
skott bestammer. Sammantraden skall ocksa hallas nar 
ordforanden anser att det behovs eller nar minst 2 
ledamoter begar det. 

Avgar en ledamot eller en ersattare i utskottet, som 
inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnads- 
val snarast forrattas. 

Ersattare skall inkallas till tjanstgoring i den av 
Socialnamnden vid valet bestamda ordningen. 

Ersattare skall narvara vid utskottets sammantraden 
endast om ledamot ar forhindrad att tjanstgora. 

Om ordforanden i utskottet pa grund av sjukdom eller 
av annat skal ar hindrad att fullgora sitt uppdrag for 
en langre tid far namnden utse en annan ledamot i ut- 
skottet att som ersattare for ordforanden fullgora 
dennes uppgifter. 

Socialnamnden valjer for den tid namnden bestammer 
bland utskottets ledamoter en ordforande och en vice 
ordforande. 

Arbetsutskottet bestar av 3 ledamoter och 3 ersattare. 

Inom Socialnamnden skall finnas ett arbetsutskott. 

Utskott 


