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Kallelse till Socialnämnden  

Måndagen den 2 januari 2023, kl. 15:00 
Visheten, Tingshusgatan 1 
 
I tur att justera:  Jörgen Nilsson (M) 
Ersättare:  Lena Nilsson (S) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den xx januari 2023. 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Föredragande Till 

1. Upprop   

2. Protokollsjustering     

3. Val av arbetsutskott - ordinarie och ersättare    

4. Val av ordförande och vice ordförande för 
Brottsförebyggande rådet 

   

5. Val av sammankallande till POSOM    

6. Tjänstepersoners närvarorätt vid 
Socialnämndens och dess arbetsutskotts 
sammanträden för mandatperioden 2023-2026  

Handlingar  

 • SF tjänsteskrivelse 2022-12-27 

Elin Hesslefors, 
nämndsekreterare 

 

7. Information om socialtjänstens arbete och 
aktuell lagstiftning 

Anders Iversen, 
verksamhetschef och 
Marita Elghagen, jurist 

 

8. Praktiska frågor  Elin Hesslefors, 
nämndsekreterare 

 

9. Övriga frågor    

 
Socialnämnden  

 

Hässleholms 
kommun 
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 Socialnämnden  

 

 

 

Sven Lundh (SD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 

 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-12-27 SF 2022/831 

      

 
 

Handläggare 
   Elin Hesslefors 
Socialförvaltningen 
 
elin.hesslefors@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 

E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Tjänstepersoners och sakkunnigas närvarorätt vid 
Socialnämndens och dess arbetsutskotts 
sammanträden mandatperioden 2023-2026 

  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta följande:  

Tjänstepersoner vid Socialförvaltningen och särskilt sakkunniga, vilka kallats av 
nämndens ordförande eller socialchefen, har närvarorätt vid föredragning av visst 
ärende vid Socialnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden mandatperioden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning  

I Kommunallagens (KL) 6 kap 26 § regleras närvarorätten för utomstående i en 
nämnd.  

"En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 
nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen 
eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden 
för att lämna upplysningar.  

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, 
delta i överläggningarna men inte i besluten." (6 kap 26 § KL) 

Det är upp till nämnden att avgöra om en anställd skall ha permanent närvarorätt 
under hela mandatperioden eller enbart kallas till ett visst sammanträde.  
 
Med tjänstepersoner avses exempelvis ekonomichef, verksamhets- och enhetschefer 
samt socialsekreterare.  

Detta förslag till beslut innebär inte att annan medges denna rätt. Med annan avses 
exempelvis klienter och deras vårdnadshavare, där beslut om medgivande av 
närvarorätt fattas vid begäran.  

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Sändlista: 

Elin Hesslefors 
Nämndsekreterare 
Socialförvaltningen 
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