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§ 1 Dnr 2022/00173

Val av socialnämndens arbetsutskott, ordförande och
vice ordförande

Socialnämndens beslut

1 Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 —
2026 väljs

1. Sture Olsson (M)
2. Ingvor Bergman (S)
3. Suzanne Åkerlund (L)
4. Marita Ljus (SD)
5. Anna Jonsson (KD)

2 Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 —
2026 väljs

1. Margareta Warr61Stomberg (M)
2. Maria Henriksson (S)
3. Dag Högrell (L)
4. Susanne Carlsson (SD)
5. Anna Nyberg (C)

3 Till ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 —
2026 väljs Sture Olsson (M).

4 Till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden
2023 — 2026 väljs Suzanne Åkerlund (L).

5 Ersättare i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 — 2026
ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för
inträdesordning, kommunfullmäktige § 141/2022.

Sammanfat tn ing

Socialnämnden ska välja ett arbetsutskott för mandatperioden 2023 — 2026.
Enligt socialnämndens reglemente § 36 ska det finnas ett arbetsutskott.
Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Nominer ingar t i l l  ledamot

Sture Olsson (M) föreslås till ledamot.
Ingvor Bergman (S) föreslås till ledamot.
Suzanne Åkerlund (L) föreslås till ledamot.
Marita Ljus (SD) föreslås till ledamot.
Anna Jonsson (KD) föreslås till ledamot.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden har
valt de 5 nominerade till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.

Nominer ingar t i l l  ersättare

Margareta Warrål Stomberg (M) föreslås till ersättare.
Maria Henriksson (S) föreslås till ersättare.
Dag Högrell (L) föreslås till ersättare.
Susanne Carlsson (SD) föreslås till ersättare.
Anna Nyberg (C) föreslås till ersättare.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden har
valt de 5 nominerade till ersättare i socialnämndens arbetsutskott.

Nominer ingar t i l l  ordförande

Sture Olsson (M) föreslås till ordförande i socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden har
valt Sture Olsson (M) till ordförande i socialnämndens arbetsutskott.

Nominer ingar t i l l  vice ordförande

Suzanne Åkerlund (L) föreslås till vice ordförande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att socailnämnden har
valt Suzanne Åkerlund (L) till vice ordförande i socialnämndens
arbetsutskott.

Paragrafen sk ickas t i l l
De valda
Lön
Anna -Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 2 Dnr 2022/00154

Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att förordna Sture Olsson (M), ordförande,
Suzanne Åkerlund (L), vice ordförande och Ingvor Bergman (S) andre
vice ordförande till beslutsfattare i frågor där nämndens beslut inte kan
avvaktas i enlighet med följande förteckning

• Beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § LVU

• Beslut om omedelbart omhändertagande i de fall svensk domstol inte
är behörig att besluta om beredande av vård, 6 a § LVU

• Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under
vårdtiden, 11 § 1 st LVU

• Beslut om att den unge får vistas i det egna hemmet, 11 § 2 st LVU

• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU

• Beslut om tillfälligt utreseförbud, 31 d § LVU

• Beslut om att begära biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården
för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande,
43 § 1 st, p 2 LVU

• Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM

2 Förordnandet gäller perioden 2023-01-04 — 2026-12-31 eller, om
förändringar i ovan angivna personkrets sker, till dess frågan om
förordnande beslutas på nytt

Sammanfat tn ing

I lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) finns stöd för att förordna namngiven
ledamot av nämnden att i vissa frågor besluta om nämndens avgörande inte
kan avvaktas.

Den förordnade beslutanderätten effektiviserar arbetet och tillser att det alltid
finns behöriga beslutsfattare.

Förordnanden är personliga och gäller därför endast namngivna personer.

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks
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Bakgrund

Inom socialförvaltningens verksamhetsområden uppstår det ibland
situationer där det finns behov av att snabbt fatta beslut. I många av dessa
fall har socialnämnden möjlighet att genom delegation uppdra åt utpekad
funktion att fatta beslut på nämndens vägnar. Därutöver finns möjlighet för
ordföranden att med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen fatta beslut när ett
ärende är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen, SoL, framgår att många beslut med stöd av
LVU och LVM inte får delegeras till tjänsteperson. Däremot finns det i LVU
och LVM stöd för att förordna ledamot att besluta om nämndens beslut inte
kan avvaktas. Syftet är att det alltid ska finnas någon som är beslutsbehörig
att tillgå.

Förordnanden är personliga och gäller därför endast namngivna personer.

Socialnämnden har tidigare förordnat ordförande, förste och andre vice
ordförande, samtliga namngivna, att besluta i vissa ärenden enligt LVU och
LVM i de fall nämndens beslut inte kan avvaktas. Dessa förordnanden löper
ut den 31 december 2022.

Av 43 § 1 st, p 2 LVU framgår att socialnämnden, när det gäller begäran om
biträde av Polismyndigheten/Kriminalvården för att genomföra beslut om
vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU, även kan förordna
tjänsteperson. Socialnämnden har därför i beslut den 14 december 2022, §
98, förordnat enhetscheferna Sara Andersson och Heidi Hansen, förste
socialsekreterarna Anna Ahlin, Antonie Bräuer och Rocio Balagué samt
namngivna handläggare vid den kommungemensamma socialjouren att
besluta i ärenden avseende Dessa förordnanden gäller från och med den 1
januari 2023.

Förvaltn ingens bedömning

Eftersom tidigare förordnanden löper ut den 31 december 2022 behöver
frågan om kompletterande beslutanderätt för ledmöter i socialnämnden
hanteras på nytt.

För att effektivisera arbetet och tillse att det finns behöriga beslutsfattare i
samband med semesterperioder, klämdagar och så vidare finns behov av att
förordna ett antal beslutsfattare. För samtliga fall, förutom
handräckningsbegäran för att genomföra vård eller omedelbart
omhändertagande enligt LVU, kan nämnden endast förordna en person som
är ledamot av nämnden.

För tidigare mandatperiod har ordförande samt förste och andre vice
ordförande förordnats som beslutsfattare i dessa ärenden. Det bedöms vara
lämpligt att även fortsättningsvis förordna de personer som innehar dessa
poster.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-12-20

Paragrafen sk ickas t i l l
Helena Broberg, förvaltningsjurist
Elisabeth Andersson, verksamhetschef
Sture Olsson, ordförande
Suzanne Åkerlund, förste vice ordförande
Ingvor Bergman, andre vice ordförande

Justerarna,s signaturer ,
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