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§ 245 Dnr 2021-000347 

Kompletterande val till utökad social 
myndighetsnämnd, alternativt återkallande av uppdrag 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Komplettera sociala myndighetsnämnden med ytterligare två ledamöter.  

2. De två ledamotplatserna ska fördelas enligt proportionellt valsätt och ska 

fortsätta på samma fördelningskvot mellan de olika blocken som tillämpades 

när sociala myndighetsnämnden valdes inför 1 januari 2020.  

3. Valet sker i separat ärende. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten för verksamheten Social omsorg är idag fördelad mellan sociala 

myndighetsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdelningen har skapat otydlighet i 

kommunens styrning, såsom för politiken, tjänstemän i verksamheten och för 

kommunens ekonomifunktion. För att komma till rätta med problemen har 

kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att flytta över hela ansvaret för 

Social omsorg till sociala myndighetsnämnden, inklusive budget och 

personalkostnader.  

Kommunstyrelsen har även lämnat ett förslag att sociala myndighetsnämnden ska 

utökas från nuvarande fem ledamöter till sju ledamöter från och med 1 januari 

2022. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat genomföra ovanstående 

ändringar ska kommunfullmäktige bemanna den nya nämnden. 

När en nämnds uppdrag förändras under pågående mandatperiod har fullmäktige 

möjlighet att ändra nämndens storlek. 

Om fullmäktige har beslutat att utöka sociala myndighetsnämnden från fem 

ledamöter till sju ledamöter finns det två vägar att gå när nämnden ska besättas. 

Alternativ 1 

Fullmäktige behåller den nuvarande nämnden med fem ledamöter och genomför ett 

kompletteringsval med ytterligare två ledamöter. Då sociala myndighetsnämnden 

valdes vid införandet 1 januari 2020 så fördelades ledamöterna mellan de olika 

blocken enligt proportionellt valsätt. Utifrån denna fördelning som då genomfördes 

kan fullmäktige fördela ytterligare två ledamöter genom att fortsätta fördela platser 

enligt samma fördelningskvot. Dock förutsätter detta att maktbalansen fortfarande 

är densamma och att samtliga grupperingar är överens om att kompletteringsvalet 

ska ske på detta sätt.  
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Forts. § 245 

 

Alternativ 2 

Fullmäktige återkallar uppdragen för den gamla sociala myndighetsnämnden och 

väljer en ny nämnd med sju ledamöter. Enligt kommunallagens 4 kap 10 § får 

fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid 

förändringar i nämndsorganisationen. Ett sådant återkallande ska beredas av 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Majoritetens förslag att fullmäktige beslutar att komplettera sociala 

myndighetsnämnden med ytterligare två ledamöter. De två ledamotplatserna ska 

fördelas enligt proportionellt valsätt och ska fortsätta på samma fördelningskvot 

mellan de olika blocken som tillämpades när sociala myndighetsnämnden valdes 

inför 1 januari 2020. Valet sker i separat ärende (Ola Wiggs tjänsteutlåtande 

2021-12-07, dok nr 128912). 

 

 


