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§ 19 
Fastställande av föredragningslista 
 
Socialnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 20 
Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap 9 § 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). 
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§ 21 
Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap 9 § 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). 
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§ 22 
Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt 6 kap 9 § 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). 
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§ 23 
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). 
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§ 24 
Information 
 
Socialnämnden tar del av information om: 

- Hur kriget i Ukraina påverkar förvaltningen 
- Redovisning uppdrag VP 2022 handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos 

barn och ungdomar 
- Samarbetet med omvårdnadsförvaltningen om brukare +65 år 
- Samarbetet med VINR +65 år 
- Förvaltningens boendestöd 
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§ 25 
Brukarundersökning avseende delaktighet och 
medbestämmande hos placerade barn och unga 
(SN/2022:18) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av brukarundersökning avseende delaktighet och 
medbestämmande hos placerade barn och unga. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden gav 2018-10-16 förvaltningen uppdrag att årligen presentera plan för 
uppföljningar och undersökningar. Genom att möjliggöra för fler kvalitativa 
undersökningar utifrån brukarens synpunkter på verksamhet samt nöjdhet med insatser 
där brukarperspektiv, delaktighet och nöjdhet är i fokus skapas bättre förutsättningar 
för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Genomförda uppföljningar redovisas sedan 
löpande till nämnden. Uppföljningen av placerade barn och ungas upplevelse av 
delaktighet är del av 2021 års brukarundersökningar. 
 
Under hösten 2021 fick FoU-Nordväst i uppdrag att genomföra undersökningen 
tillsammans med barn-och ungdomsenhetens placeringsgrupp. Syftet var att få en 
ögonblicksbild av hur barnen upplever sin placering och relation till socialtjänsten. 
Resultatet visar att de barn som deltog uppgav en överlag positiv upplevelse av sin 
kontakt med socialtjänsten. De upplever att de har fått information om placeringens 
orsak och syfte och anser sig i olika grad delaktiga i beslut som rör deras vardag och 
situation. Frågor att arbeta vidare med rör hur barn tillfrågas om sin upplevelse av 
vården och när och hur de behöver informeras om gången i beslut som fattas kring 
specifika frågor. En frågeställning också att arbeta vidare med är hur barnen kan 
komma med egna önskemål när placeringen blir aktuellt utan att man ger falska 
förhoppningar eller för mycket ansvar. Placeringsgruppen ska nu arbeta vidare utifrån 
enkätfrågorna för att öka barnens delaktighet i sin vård och att dessa frågor ställs 
systematiskt i samband med ordinarie uppföljningsmöten samt ingår i övervägande till 
socialnämnden. 
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§ 26 
Brukarundersökning vuxenenhetens sysselsättningsinsatser 
(SN/2022:26) 
 

Beslut 
Socialnämnden tar del av uppföljningen. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden gav 2018-10-16 förvaltningen uppdrag att årligen presentera plan 
för uppföljningar och undersökningar. Genom att möjliggöra för fler kvalitativa 
undersökningar utifrån brukarens synpunkter på verksamhet samt nöjdhet med insatser 
där brukarperspektiv, delaktighet och nöjdhet är i fokus skapas bättre förutsättningar 
för kvalitets- och verksamhetsutveckling Genomförda uppföljningar redovisas sedan 
löpande till nämnden. Uppföljningen av vuxenenhetens sysselsättning är en del av 2021 
års uppföljningsplan och genomfördes mellan 30 november till 9 januari 2022. 
Vuxenenhetens sysselsättning består av verksamheten Väntorp och Östervägens 
aktivitetshus dit man kan gå utan biståndsbeslut samt jobbteamet som är en insats för 
att komma ut i arbete eller studier Uppföljningen visar att brukarna är nöjda med 
sysselsättningen, de fick stöd av personalen samt tyckte att sysselsättningen var 
meningsfull och att de utvecklades när de deltog i verksamheterna. De som ville ha en 
sysselsättning svarade att de var intresserade av bra aktiviteter, en bra miljö och 
stöttande personal. En del var intresserade av att få stöd att få ett arbete vilket 
jobbteamet kan hjälpa till med. 
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§ 27 
Förordnande för kompletterande beslutanderätt (SN/2022:21) 
 

Beslut 
Socialnämnden förordnar socialnämndens vice ordförande Martin Andreasson (L) och 
andre vice ordförande Per-Ove Nelstrand (S) 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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§ 28 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
(SN/2022:20) 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en översyn av nämndens delegationsordning och föreslår 
följande tillägg: 
 

12 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
12.9 
(ny) 

Beslut om avskrivning 
av ärende från vidare 
handläggning på grund 
av att det saknas 
underlag för att fatta 
beslut i ärendet 

LTLP 5 kap. 2 § Förvaltningschef  
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§ 29 
Meddelanden (SN/2021:114) 
 
Socialnämnden tar del av utsänt meddelande. 
 
 
 
 
 

§ 30 
Anmälan av delegationsbeslut (SN/2022:28) 
 
Socialnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 

• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-02-21 §§ 
17-35 

• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-03-21 §§ 
36-57 

• Protokoll socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2022-04-04 §§ 
58-74 

 
• Beslut från tillståndsgruppen fattade 2022-01-01 – 2022-03-31. 

 
 
 
 
 

§ 31 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
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