
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-01-25 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Albert Sahlin - Stadshuset, Eslöv kl. 16:00-20:33  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Agneta Nilsson (S) 
Rasmus Wadsten (S) 
Hans-Ove Lunde (M) 
Linus Walemo (SD) (2:e vice ordförande) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Eva Rebbling (V) 
Charlotte Jönsson (KD)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Eva Bengtsson (S) 
Linda Englund (S) 
Bo Avenmark (S) 
Anette Thorp (M) 
Damir Vazgec (M) 
Carl Andersen (SD) 
David Pigou (MP) 
Marlen Ottesen (SD) 

  
Övriga närvarande Helena Nilsson (nämndsekreterare) 

Josef Johansson (förvaltningschef) 
Ingrid Westerlund (verksamhetschef/biträdande förvaltningschef) 
Negar Jalilpour (verksamhetschef) 
Sofia Persson (verksamhetschef) 

  
Utses att justera Linus Walemo (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2023-01-25   
  
Protokollet omfattar §13 
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Innehåll 
 

§13 Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 
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§ 13    VoO.2023.0018 

Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott  

Ärendebeskrivning  
Enligt vård- och omsorgsnämndens reglemente § 20 får det inom nämnden finnas ett 
arbetsutskott bestående av högst fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet skall 
utses av nämnden för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. Ordförande 
i nämnden är ledamot och ordförande i arbetsutskottet. Förste vice ordförande i 
nämnden är ledamot och vice ordförande i arbetsutskottet. 

Om en ledamot är förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska detta snarast 
anmälas till nämndens sekreterare, som kallar in ersättare enligt upprättad ordning. 
Inbördes ordning mellan ledamöter, som företräder samma parti ska avgöras av 
längst tjänstgöringstid eller av levnadsålder vid lika tjänstgöringstid. 

Fyllnadsval för återstående tjänstgöringstid ska göras vid den händelse en ledamot 
eller ersättare i arbetsutskottet avgår. 

För vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott gäller i tillämpliga delar detsamma 
som för nämnden i fråga om beslutsförhet, jäv, fattande av beslut samt förande och 
justering av protokoll. Arbetsutskottets beslut fattas på delegation och ska anmälas 
till vård- och omsorgsnämnden efter det att protokollet har justerats. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse; Val av ledamöter och ersättare till vård- och omsorgsnämndens 

arbetsutskott 
• Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 2023 
 

Beredning 
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 januari 2023 ska ledamöter 
och ersättare utses till arbetsutskottet för perioden 25 januari 2023 till 31 december 
2026. 

Ordförande fastställer under sammanträdet att enligt vård- och omsorgsnämndens 
reglemente § 20 är ordförande i nämnden ledamot och ordförande i arbetsutskottet 
och förste vice ordförande i nämnden är ledamot och vice ordförande i 
arbetsutskottet. 

Ordförande förklarar att nämnden först kommer att utse antalet ledamöter och 
ersättare i arbetsutskottet. Därefter utses ledamöter och ersättare. 
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Yrkanden 
Ordförande Tony Hansson (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla ordförandes yrkande om antalet 
ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ordförande begär därefter in förslag på den tredje ledamoten till arbetsutskottet. 

Yrkanden 
Linus Walemo (SD) och Jeanette Flankeus (SD) föreslår Linus Walemo (SD) som 
ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om Linus Walemo (SD) kan utses som ledamot i vård- 
och omsorgsnämndens arbetsutskott och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ordförande begär därefter in förslag på tre ersättare till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott. 

Yrkanden 
Ordförande föreslår Agneta Nilsson (S) till ersättare i nämnden. 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) föreslår Damir Vazgec (M) till ersättare i nämnden. 

Linus Walemo (SD) föreslår Charlotte Jönsson (KD) till ersättare i nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan utse Agneta Nilsson (S), Damir Vazgec (M) och 
Charlotte Jönsson (KD) till ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott och 
finner att nämnden bifaller förslagen. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ska bestå av tre ledamöter och tre 
ersättare. 
 
- Linus Walemo (SD) utses till ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
under perioden 2023-01-25 till och med 2026-12-31. (Ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden är enligt nämndens reglemente ledamot och ordförande i vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott och förste vice ordförande är enligt nämnden 
reglemente ledamot och vice ordförande i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott) 
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- Agneta Nilsson (S), Damir Vazgec (M) och Charlotte Jönsson (KD) utses som 
ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott under perioden 2023-01-25 till 
och med 2026-12-31. 

Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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