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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 2 
Information 
 
Socialnämnden tar del av information om socialförvaltningen och dess organisation, 
samt en presentation av nämndens ledamöter. 
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§ 3 
Reviderad verksamhetsplan och budget 2023 (SN/2022:1) 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i november beslutat om ekonomiska ramar samt fyra 
nämndmål för socialnämnden. 

• Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara 
sina egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt 
bistånd 

• Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för 
personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i 
fokus 

• Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa 
• Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med 

fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, 
myndigheter och frivilliga krafter 

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och 
arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden 
ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de 
kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar 
rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning. 
 
Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet 
syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas 
till vara på. För barn och ungdomar innebär det främst att genom säkerhetsplaneringar 
ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så 
att barn och ungdomar, när det är möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna 
innebär det ett stärkt brukarinflytande och delaktighet samt en gemensam planering och 
individanpassade insatser. 
 
Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera 
nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett 
långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkning av 
ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningen har årligen 
justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivera 
sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnderna får en generell uppräkning 
av ramarna med 2 procent för 2023 och därefter 1 procent för åren 2024 - 2025. 
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Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 
2025. 
 
Inför verksamhetsåret 2023 har kommunfullmäktige beslutat om politiska prioriteringar 
inom ramen för tilldelade ekonomiska ramar. I samarbete med kultur- och 
fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med fältassistenter som 
arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Därutöver ska socialnämnden 
bidra till att förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka 
hembesöksprogrammet och ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. 
Förvaltningen kommer löpande under året att informera nämnden kring arbetet med de 
politiska prioriteringarna. 
 
Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som 
för 2023 är 227,4 mkr. 
 
Röstförklaringar 
Elin Oskarsson (L) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
 
Arion Chryssafis (M) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 2. 
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§ 4 
Socialnämndens utbildningsdagar 2023 (SN/2022:78) 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer de föreslagna utbildningsdagarna för socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att utbildningsdag för socialnämndens ledamöter blir den 13 
februari 2023. Utbildningen kommer att inriktas på grunderna i socialrätt för politiker. 
Platsen för utbildningsdagen meddelas senare. 
 
Utbildning i ansvarsfull tillståndsgivning kommer att ske den 24 april kl. 12:30 – 15:00 i 
stadshuset rum 126 Edsviken. 
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§ 5 
Val av socialnämndens utskott (SN/2022:82) 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

− att utse ett arbetsutskott och som ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utse 
socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 
− att ge arbetsutskottet i uppgift att bereda ärenden som ska behandlas i 

nämnden, samt att å nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som ej anses ha 
principiell betydelse. 

 
− att när två av ledamöterna i individ- och familjeomsorgsutskottet är förhindrade 

att tjänstgöra, både vid ordinarie sammanträde och vid extra sammanträde, har 
tjänstgörande ordförande i individ- och familjeomsorgsutskottet rätt att utse 
någon av ledamöterna eller ersättarna i socialnämnden som ersättare. 

 
− att ge individ- och familjeomsorgsutskottet i uppdrag att å nämndens vägnar 

fatta beslut i individärenden enligt gällande delegationsordning. 
 
Sammanfattning 
Enligt socialnämndens reglemente § 11, beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-19, 
får socialnämnden utse det antal utskott den finner lämpligt samt besluta om uppgifter 
och arbetsformer för dessa. Enligt socialnämndens reglemente § 11 framgår även att 
nämndens presidium utgör ordinarie ledamöter i nämndens individ- och 
familjeomsorgsutskott. Enligt gällande delegationsordning har föregående nämnd 
delegerat beslut i individärenden till ett individ- och familjeomsorgsutskottet samt till 
socialnämndens arbetsutskott delegerat beredning av ärenden och beslut i ärenden som 
ej anses ha principiell betydelse. 
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§ 6 
Förordnande för kompletterande beslutanderätt (SN/2023:2) 
 

Beslut 
Socialnämnden förordnar socialnämndens vice ordförande Fredrik Johansson (S) och 
andre vice ordförande Arion Chryssafis (M) rätten att fatta beslut enligt 6, 6a, 9, 11, 27 
och 43 1 st. 2 p. § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 
13 § Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt 6 kap 39 § KL om 
nämndens beslut inte kan avvaktas. 
 
Socialnämnden förordnar enhetschef Maria Schollin, sektionschef Eva Stoor Karlberg, 
sektionschef Johanna Friberg, sektionschef Camilla Ödquist, sektionschef Linda 
Eklund och sektionschef Eva Rinaldo rätten att fatta beslut enligt 43 1 st. 2 p. § LVU 
om nämndens beslut inte kan avvaktas. 
 
Sammanfattning 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av 
att snabbt kunna fatta beslut. I många av dessa fall har socialnämnden möjlighet att 
uppdra åt ledamot eller tjänsteman att besluta på nämndens vägnar, så kallad delegation. 
Vid sidan om reglerna om delegation finns det bestämmelser om att socialnämndens 
ordförande har rätt att i situationer av brådskande karaktär fatta beslut i socialnämndens 
ställe, så kallad kompletterande beslutanderätt. Nämnden har rätt att förordna andra 
ledamöter att fatta motsvarande beslut. Syftet med detta är att det alltid ska finnas 
någon som är beslutsbehörig att tillgå. För att vara beslutsbehörig ska dessa ledamöter 
namnges i ett beslut av nämnden. Det är endast i fall när nämndens beslut inte kan 
avvaktas som den kompletterande beslutanderätten kommer ifråga. 
 
Beslut om begäran om polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 43 1 st. 2 p. § LVU, får även tjänsteman som nämnden 
förordnat fatta. För att underlätta och effektivisera ärendehanteringen föreslås att 
enhetschefen på barn- och ungdomsenheten och berörda sektionschefer inom enheten 
förordnas rätten att besluta om begäran om polishandräckning för att genomföra beslut 
om vård eller omhändertagande med stöd av 43 § 2 p. 
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§ 7 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 

• Protokoll socialnämndens individ och familjeomsorgsutskott 2022-12-12 §§ 
281-306 

• Protokoll socialnämndens individ och familjeomsorgsutskott 2023-01-09 §§ 1-7 
 
 
 
 
 

§ 8 
Övrigt 
 
Ordförande och förvaltningschef välkomnar nämnden till denna mandatperiod. 
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§ 9 
Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du socialnämnden som gör en prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
 



1 av 1 

Till nämnd/styrelse:  Socialnämnden 
Datum: 2023-01-16 
Ärendebeteckning: SN/2022:1 
Ärenderubrik: Reviderad verksamhetsplan 

och budget 

R Ö S T F Ö R K L A R I N G  

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till eget förslag till 
verksamhetsplan och budget som lades i kommunfullmäktige den 28 november. 

Elin Oskarsson (L) 

-Liberalerna 

Bilaga 1 till SN/2023-01-16 § 3



Socialnämnden SN/2022:1 

16 januari 2022 

5. Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

Särskilt yttrande 
Moderaterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till lagt budgetförslag i kommunfullmäktige. 

I Moderaternas förslag till budget finns det ett ekonomiskt utrymme för verksamheten att 
utveckla och satsa på förebyggande insatser. Insatser som med tiden kommer ge ett minskat 
utanförskap och därmed behov av dyra insatser, vilket också sänker kostnaderna de 
kommande åren. Vi har därför inte gjort några besparingar i årets budget på socialnämnden. 
Den rödgröna majoriteten har i stället valt att göra kraftiga besparingar såväl detta, som 
nästa år – vilket riskerar urholka kvaliteten i verksamheten. Det finns också en överhängande 
risk att den försvagning av arbetslinjen som nu genomförs av den rödgröna majoriteten 
kommer få en negativ effekt med ökat bidragsberoende och utanförskap, vilket leder till 
högre kostnader. 

Vidare är det ytterst bekymmersamt att de politiska skrivningarna är så knapphändiga och 
otydliga att det för en utomstående inte går att utläsa vad som förväntas göras eller vilka 
positiva effekter som förväntas uppnås. I en anständig öppen demokratisk process är det ett 
grundläggande krav att politiken ges möjlighet att ta ansvar för politiska beslut. Det är därför 
av största vikt att nämnden får möjlighet att på ett seriöst sätt få ta ställning till hur de 
uppdrag som kommunfullmäktige givit socialnämnden ska genomföras. 

För Moderaterna 

Arion Chryssafis 

Bilaga 2 till SN/2023-01-16 § 3
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