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§

259

ASN-202111490

Inrättande av förvaltningsövergripande
myndighetsutskott samt val av ledamöter till
myndighetsutskottet

Sammanfattning
Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla
vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Reglementet ger nämnden
möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre
ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande.
Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.
Vid nämndens sammanträde den 24 april 2018 (§178), vid nämndens sammanträde den 26
april 2019 (§135), vid nämndens sammanträde den 26 mars 2020 (§84), vid nämndens
sammanträde den 25 maj 2020 (§158) vid nämndens sammanträde den 19 november 2020
(§342) samt vid nämndens sammanträde 27 maj 2021 (§177) inrättades ett
förvaltningsövergripande myndighetsutskott. Det förvaltningsövergripande
myndighetsutskottet har under en bestämd period 2018–2021 behandlat ärenden från
ordinarie myndighetsutskott. Nämnden har i särskilda beslut utsett ledamöter och ersättare
till att ingå i utskottet samt att nämnden har valt en ordförande och vice ordförande för
perioden.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till arbetsmarknadsoch socialnämnden utan eget ställningstagande.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande och tar beslutet
på nämnden.
Beslutet skickas till
Berörda förtroendevalda, HR-service, verksamhetsområdena och sekreterare för MU
Avdelningschef Carina Opasiak
Beslutsunderlag
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