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Sammanträdesdatum 

2023-01-03 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 13:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Martin Johansson 

Justeringens plats och tid Omedelbart justerat digitalt, 2023-01-03 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-6 
 Sofie Åkerström  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg 

 

 Justerare 

  

 
Martin Johansson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-03 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-03   

Datum då anslaget tas ned 2023-01-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
Sofie Åkerström 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), Ordförande 
Anna Ekberg (KD), 1:e vice ordförande 
Martin Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Carina Aulin (SD) 
Bridget Anne Afor (KD)  
Thomas Svensson (S) 
Catrin Stellte Fridh (S) 
Magnus Björk (S) 
Eva Johansson (C) 
Martina Petersson (V) 

Tjänstgörande ersättare Ylva Särnmark (M) tjänstgör för Birgitta Lagerlund (M) 
Tony Holgersson (SD) tjänstgör för Eva Kihlström Widstrand (SD) 
Décirée Permevik (SD) tjänstgör för Marianne Flink Lundkvist (L) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Pia Zickbauer Svabre (S) 
Lennart Hägglöf (S) 
Sandy Ny (C) 
Lina Thorell Nordström (MP) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, verksamhetschef 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 

Övriga  
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2023-000001 006 4 
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Val av justerare och tid för justering- 2023 ......................................... 5 

§ 3 Dnr 2023-000003 700 6 
Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet för nämnden arbete 
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§ 4 Dnr 2023-000005 700 8 
Val av ordförande och ledamöter till Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 5 Dnr 2023-000006 700 9 
Överlämnande av allmänna handlingar från socialnämnden till 
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§ 1 Dnr 2023-000001 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Den senast utskickade dagordningen fastställs.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 2 Dnr 2023-000002 006 

Val av justerare och tid för justering- 2023 

 

Beslut 

Martin Johansson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt direkt efter dagens sammanträde. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 3 Dnr 2023-000003 700 

Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet för 
nämnden arbete och välfärd 2023-2026 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) redovisar att det ska väljas ett arbetsutskott 

till nämnden för arbete och välfärd. Enligt reglementet ska arbetsutskottet 

bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Till arbetsutskottets sammanträde 

ska ledamöter och den i turordning observerande ersättaren ha närvarorätt. 

 

Val av ledamöter till arbetsutskottet 

Ordförande Therese Åberg (M) nominerar sig själv som ordförande, Anna 

Ekberg (KD) som 1:e vice ordförande, Martin Johansson (S) som 2:e vice 

ordförande, Eva Kihlström-Widstrand (SD) och Thomas Svensson (S) som 

ledamöter i arbetsutskottet. 

Val av ersättare i arbetsutskottet 

Ordförande Therese Åberg (M) nominerar Birgitta Lagerlund (M), Marianne 

Lundkvist (L), Carina Aulin (SD), Magnus Björk (S) och Catrin Stellte Fridh 

(S) som ersättare i arbetsutskottet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till nomineringar av ledamöter 

och ersättare till arbetsutskottet.  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden för arbete och välfärd bifaller detsamma.  

 

Beslut 

Nämnden för arbete och välfärd beslutar att arbetsutskottet ska bestå av 

följande ledamöter:  

Therese Åberg (M) ordförande, Anna Ekberg (KD) 1:e vice ordförande, 

Martin Johansson (S) 2:e vice ordförande, Eva Kihlström-Widstrand (SD) 

och Thomas Svensson (S). 
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Nämnden för arbete och välfärd beslutar att arbetsutskottet ska bestå av 

följande ersättare:  

Birgitta Lagerlund (M), Marianne Lundkvist (L), Carina Aulin (SD), 

Magnus Björk (S) och Catrin Stellte Fridh (S).  

________________ 

Exp:  

Kommunledningsförvaltningen 

Personalenheten 

Ledamöter 

Ersättare 
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§ 4 Dnr 2023-000005 700 

Val av ordförande och ledamöter till Kommunala 
funktionshinderrådet 2023-2026 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M), redovisar att det ska väljas ordförande och 

två ledamöter till Kommunala funktionshinderrådet.  

 

Val av ordförande 

Ordförande Therese Åberg (M) nominerar sig själv som ordförande till 

Kommunala funktionshinderrådet. 

Val av ledamöter  

Ordförande Therese Åberg (M) nominerar Anna Ekberg (KD) och Martin 

Johansson (S) som ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet. 

              

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till ovan framförda 

nomineringar.  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden för arbete och välfärd bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Nämnden för arbete och välfärd beslutar att utse Therese Åberg (M) till 

ordförande samt Anna Ekberg (KD) och Martin Johansson (S) till ledamöter 

i Kommunala funktionshinderrådet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 5 Dnr 2023-000006 700 

Överlämnande av allmänna handlingar från 
socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd 

 

Sammanfattning  

Från och med 2023-01-01 byter socialnämnden namn till nämnden för arbete 

och välfärd. För att namnbytet ska vara möjligt att på ett bra sätt i framtiden 

eftersöka och administrera samt upprätthålla de krav som arkivlagen och 

offentlighet- och sekretesslagen ställer på organisation och registrering av 

allmänna handlingar krävs att ett nytt arkiv med namn nämnden för arbete 

och välfärd upprättas. I och med detta bör vården av socialnämndens 

allmänna handlingar, som inte överlämnats till arkivmyndigheten 

(kommunstyrelsen) senast 2019-12-31 övertas av nämnden för arbete och 

välfärd. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att 

en kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.    

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att samtliga 

allmänna handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och 

välfärd. 

 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att nämnden för arbete och välfärd bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att samtliga 

allmänna handlingar från socialnämnden som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten per 2022-12-31 överlämnas till nämnden för arbete och 

välfärd. 

________________ 

Exp: Akten, kommunfullmäktige 
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§ 6 Dnr 2023-000004 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Sammanfattning  

Catrin Stellte Fridh (S) informerar om att hon har privata uppdrag som 

kontaktperson åt arbete och välfärdsförvaltningen och att hon kommer avstå 

från att delta i ärenden som rör de individer uppdragen gäller. 

   

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 

 

 


