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Tid
Plats

Kl. 13:00-13:50
Kommunhuset, KS-salen

Beslutande

Niklas Säwén (S)
Jonas Väst (S)
Annika Söderberg (S)
Rolf Nordin (S)
Jenny Bjerkås (S)
Jeanette Lindblom (C)
Martin Jägesten (V)
Fredrik Lohman (M)
Thomas Burman (M)
Cathrin Eliasson (L)
Kate Almroth (KD)
Olga Nordlund (SD)

ordförande
v ordförande

Tjänstgörande
ersättare

Johan Nikula (S)

ersätter Ann-Christine Meiding (S)

Ersättare

Johan Nikula (S)
Helena Gudasic (S)
Burhan Hussain (S)
Frida Smedberg (S)
Ulf Sjölinder (S)
Karin Öhlund (S)
Yvonne Flodén (C)
Ann Modin (V)
Monica Bylund (M)
Åsa Melander (M)

Tjänstemän

Annika Backström
Elin Semb
Sara Österholm

Kanslichef
Nämndsekreterare
Nämndsekreterare
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Protokollet omfattar §§ 1-4

Justeras 2019-01-16

Niklas Säwén
Ordförande

Sara Österholm
Sekreterare

Fredrik Lohman
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2019-01-09

2019-01-16

2019-01-17

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos

Socialtjänstens kansli, rum 111
Anslaget tas ned tidigast

2019-02-08

Justerandes signatur

Enligt uppdrag (namnteckning)

Namnförtydligande

Sara Österholm
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Justering
Utöver ordförande ska Fredrik Lohman justera dagens protokoll.
Ersättare är Thomas Burman.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop och dagordning

(SN-2019-00002-1)

Ärendet
Upprop genomförs och dagordning godkänns.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Val för valperioden 2019

(SN-2018-00054-7)
Beslut
Socialnämnden beslutar
att för år 2019 utse följande representanter till socialnämndens
arbetsutskott och individ- och familjeomsorgsutskott:
Socialnämndens arbetsutskott
Ledamöter
Niklas Säwén, ordförande (S)
Jonas Väst, v. ordförande (S)
Jeanette Lindblom (C)
Fredrik Lohman (M)
Cathrin Eliasson (L)

Ersättare
Ann-Christine Meiding (S)
Helena Gudasic (S)
Ann Modin (V)
Thomas Burman (M)
Hans Brynielsson (KD)

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott (IFU)
Ledamöter
Ersättare
Jonas Väst, ordförande (S)
Rolf Nordin (S)
Annika Söderberg, v. ordförande (S)
Jenny Bjerkås (S)
Martin Jägesten (V)
Yvonne Flodén (C)
Thomas Burman (M)
Monica Bylund (M)
Hans Brynielsson (KD)
Kate Almroth (KD)

Ärendet
Vid sammanträdet behandlas frågan om val av socialnämndens
representanter i arbetsutskottet och individ- och
familjeomsorgsutskottet. För valperioden 2019 utser socialnämnden
ledamöter och ersättare till nämndens utskott.
Överläggning
Niklas Säwén (S) föreslår att Niklas Säwén (S), Jonas Väst (S) och
Jeanette Lindblom (C) utses till ledamöter i socialnämndens
arbetsutskott. Fredrik Lohman (M) föreslår att Fredrik Lohman (M) och
Cathrin Eliasson (L) utses till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.
Niklas Säwén föreslår att Ann-Christine Meiding (S), Helena Gudasic
(S) och Ann Modin (V) utses till ersättare i socialnämndens
arbetsutskott. Fredrik Lohman föreslår att Thomas Burman (M) och
Hans Brynielsson (KD) utses till ersättare i arbetsutskottet.
Justerandes signatur
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Niklas Säwén föreslår att Jonas Väst (S) utses till ordförande i individoch familjeomsorgsutskottet, att Annika Söderberg (S) utses till vice
ordförande samt att Martin Jägesten (V) utses till ledamot i individ- och
familjeomsorgsutskottet. Fredrik Lohman föreslår att Thomas Burman
(M) och Hans Brynielsson (KD) utses till ledamöter i individ- och
familjeomsorgsutskottet. Niklas Säwén föreslår att Rolf Nordin (S),
Jenny Bjerkås (S) och Yvonne Flodén (C) utses till ersättare i individoch familjeomsorgsutskottet. Fredrik Lohman föreslår att Monica
Bylund och Kate Almroth utses till ersättare i individ- och
familjeomsorgsutskottet.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förordnanden, beslut enligt LVU och LVM

(SN-2019-00016-1)
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till socialnämndens ordförande Niklas Säwén och vice
ordförande Jonas Väst att enligt 6 kap. 39 § kommunallagen
(2017:725) fatta beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas,
att förordna Annika Söderberg, Martin Jägesten, Thomas Burman
och Hans Brynielsson att på nämndens vägnar fatta beslut enligt 6
kap. 39 § kommunallagen i följande ärenden när det är av brådskande
karaktär:


14 § 2 st. 1 p. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, LVU, besluta hur den unges umgänge med
vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt
reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal
skall utövas,



14 § 2 st. 2 p. LVU besluta att den unges vistelseort inte ska
röjas för föräldrar eller vårdnadshavare,



31 § LVU vid flyttningsförbud, besluta hur den unges umgänge
ska utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av domstol eller
genom avtal.

att jämte ordförande Niklas Säwén, förordna Jonas Väst, Annika
Söderberg, Martin Jägesten, Thomas Burman och Hans Brynielsson
att på nämndens vägar fatta beslut för att vård/omhändertagande ska
kunna genomföras enligt





Justerandes signatur

6 § andra stycket LVU, beslut om omedelbart
omhändertagande
11 § tredje stycket LVU, anordnande av vård
27 § andra stycket LVU, beslut om tillfälligt flyttningsförbud
43 § LVU, handräckning av Polismyndigheten och
Kriminalvården
13 § andra stycket LVM, omedelbart omhändertagande
Utdragsbestyrkande
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att jämte ordförande Niklas Säwén, förordna Jonas Väst, Annika
Söderberg, Martin Jägesten, Thomas Burman och Hans Brynielsson
att på nämndens vägar fatta beslut i följande ärenden: 
 Ansökan om förlängning av tid för ansökan om vård enligt 8
§ LVU.
 Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU
 Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt
18 b § LVM
Ärendet
Beslutandemakten i en kommun är placerad hos de förtroendevalda
politikerna. För att nämndernas arbeta ska kunna skötas
ändamålsenligt är det möjligt för nämnderna att delegera
beslutanderätten för vissa ärenden till ett utskott, en ledamot eller en
anställd i kommunen. Med anledning av ny mandatperiod behöver
socialnämnden utse nya ledamöter att fatta beslut på socialnämndens
vägnar när det gäller brådskande beslut enligt 6 kap. 39 §
kommunallagen samt vissa beslut enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
I 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:275), KL, anges att en nämnd får
uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas. Socialnämnden föreslås besluta att till socialnämndens
ordförande och vice ordförande delegera beslutanderätten i ärenden
enligt 6 kap. 39 § kommunlallagen. Beslut som har fattats med stöd
av 6 kap. 39 § kommunallagen ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
Vid föregående mandatperiod förordnade socialnämnden
ledamöterna i nämndens individ- och familjeomsorgsutskott att på
nämndens vägnar fatta beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i
följande ärenden när det är av brådskande karaktär:

Justerandes signatur



14 § 2 st. 1 p lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, LVU, besluta hur den unges umgänge med
vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt
reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal
skall utövas,



14 § 2 st. 2 p LVU besluta att den unges vistelseort inte ska
röjas för föräldrar eller vårdnadshavare,
Utdragsbestyrkande
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31 § LVU vid flyttningsförbud, besluta hur den unges umgänge
ska utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av domstol eller
genom avtal.

Vid föregående mandatperiod förordnade socialnämnden
ledamöterna i individ- och familjeomsorgsutskottet att fatta beslut
gällande




Ansökan om förlängning av tid för ansökan om vård enligt 8
§ LVU.
Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU
Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 18 b §
LVM

Socialnämnden föreslås besluta att förordna nya ledamöter att fatta
beslut i dessa ärenden. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
förordnar ledamöterna i individ- och familjeomsorgsutskottet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - SN-2019-00016-1 - Förordnanden, beslut
enligt LVU och LVM
Uppföljning av beslut
Beslut som fattas i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen ska
återrapporteras till nämnden vid nästa sammanträde.
____

Justerandes signatur
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§ 4 Fastställande av delegationsordning för
socialnämnden
(SN-2019-00016-2)
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta socialnämndens delegationsordning i enlighet med förslaget i
bilagan,
att anta socialnämndens delegationsordning inom HR-området,
att anställningsbeslut som fattats med stöd av delegation anmäls till
socialnämnden varje månad med uppgifter om delegationsnummer
och den tidsperiod besluten fattats,
att beviljade bidrag ur Social Fonden och AJ Lindgrens minnesfond
återrapporteras till socialnämnden en gång per år,
att beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU
återrapporteras till socialnämndens nästa sammanträde,
att beslut om omdelbara omhändertaganden återrapporteras till
individ- och familjeomsorgsutskottets nästa sammanträde,
att placeringsbeslut enligt 11 § LVU återrapporteras till individ- och
familjeomsorgsutskottets nästa sammanträde.
Ärendet
En nämnd får uppdra till ett utskott, en ledamot, ersättare i nämnden
eller åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller i en grupp av ärenden. Socialnämnden ska vid
mandatperiodens första sammanträde besluta om
delegationsordningen.
Nämnden ska också besluta i vilken utsträckning beslut som har
fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Brådskande
beslut enligt kommunallagen ska anmälas till socialnämndens nästa
sammanträde. Många av de beslut som fattas på delegation inom
socialtjänsten kan inte överklagas med laglighetsprövning utan
överklagas istället genom förvaltningsbesvär. Beslut som går att
Justerandes signatur
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överklaga genom förvaltningsbesvär är beslut som gäller en enskild
person och det är enbart den som beslutet gäller som kan överklaga.
Beslut som kan överklagas med laglighetsprövning ska
protokollföras och anslås på kommunens anslagstavla.
Anställningsbeslut inom kommunen är sådana beslut som kan
överklagas med laglighetsprövning. Anställningsbeslut har vid
föregående mandatperiod anmälts till socialnämnden. Förvaltningen
föreslår att anställningsbeslut som fattats med stöd av delegation
anmäls till socialnämnden varje månad med uppgifter om
delegationsnummer och den tidsperiod som besluten fattats.
Vidare föreslår förvaltningen att socialnämnden beslutar att beviljade
bidrag ur Social Fonden samt AJ Lindgrens minnesfond
återrapporteras till socialnämnden en gång per år och att beslut om
tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU återrapporteras till
socialnämndens nästa sammanträde. Socialförvaltningen föreslår att
beslut om omdelbara omhändertaganden samt placeringsbeslut enligt
11 § LVU återrapporteras till individ- och familjeomsorgsutskottet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - SN-2019-00016-2 - Fastställande av
delegationsordning för socialnämnden
 Bilaga Delegationsordning socialnämnden socialtjänsten
 Bilaga Delegation inom HR-området
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

