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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 13.43 

Beslutande Hans Lindström (SD) 
Anneli Persson (S) 2:e vice ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Sonja Zielinski (S) 
Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordf. 
Marie Dahlström tjg. ers. för Aase Jönsson (KD), ordf. 
Annelie Johnsson (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Stefan Persson (SD) 
- (S) 
- (SD) 
- (V) 
Betty Rosenqvist (M) 
Päivi Olsson (S) 
 
 

Insynsplatser - (L) 
- (L), ersättare 
 

Övriga deltagare Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Helena Johansson, enhetschef myndighetsutövning 
Stefan Jonsson, enhetschef öppna insatser 
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Utses att justera Hans Lindström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2023-01-02 kl. 14.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 5 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Ann Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Hans Lindström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-02 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Val av ledamöter till socialnämndens individ- och familjeutskott .............. 4 
§ 3 Revidering av delegationsordning för socialnämnden .............................. 5 
§ 4 Förordnande vid brådskande beslut – kompletterande beslutanderätt .... 6 
§ 5 Revidering av sammanträdestider 2023 ................................................... 8 
 
Ärende § 5 Revidering av sammanträdestider 2023 lades till dagordningen 
under sammanträdet. 
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Dnr SN 110-2022 

§ 2 Val av ledamöter till socialnämndens individ- och 
familjeutskott 

Socialnämndens beslut 
 

1. Till ledamöter i socialnämndens individ- och familjeutskott, för perioden 
2023-01-02 – 2026-12-31, väljs Hans Lindström (SD), Sonja Zielinski 
(S), Anna Berg von Linde (M), Annelie Johnsson (C), Aase Jönsson 
(KD). 

2. Till ordförande i socialnämndens individ- och familjeutskottet, för 
perioden 2023-01-02 – 2026-12-31, väljs Anna Berg von Linde (M).  

3. Till vice ordförande i socialnämndens individ- och familjeutskott, för 
perioden 2023-01-02 – 2026-12-31, väljs Sonja Zielinski (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter vad gäller den egna 
verksamheten inom vård av och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättningar m.fl. såsom särskilt boende och andra boendeformer, 
hemvård, hemsjukvård och daglig verksamhet. Nämnden fullgör också 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten.  

Socialnämnden ska tillsätta ett individ- och familjeutskott med ansvarar för 
myndighetsutövning gentemot enskild enligt SoL, LSS, LVM, LVU och LUL. 

Av socialnämndens reglemente framgår att nämnden utser ledamöter till 
utskottet som ska bestå av 5 ledamöter och 0 ersättare. Ordförande utses från 
majoriteten och vice ordförande från oppositionen. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Till ledamöter i socialnämndens individ- och 
familjeutskott, för perioden 2023-01-02 – 2026-12-31, väljs Hans Lindström 
(SD), Sonja Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Annelie Johnsson (C), Aase 
Jönsson (KD). 2. Till ordförande i socialnämndens individ- och familjeutskottet, 
för perioden 2023-01-02 – 2026-12-31, väljs Anna Berg von Linde (M). 3. Till 
vice ordförande i socialnämndens individ- och familjeutskott, för perioden 2023-
01-02 – 2026-12-31, väljs Sonja Zielinski (S). 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Berörda ledamöter 
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Dnr SN 108-2022 

§ 3 Revidering av delegationsordning för 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämndens delegationsordning revideras i enlighet med förslag 
daterat 2022-12-22. 

2. Den reviderade delegationsordningen gäller från och med 2023-01-02. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19, § 189 anta förslag till nya 
reglementen. De nya reglementena är baserade på rekommendationer från 
SKR med utgångspunkt i nu gällande Kommunallag, tidigare ställningstaganden 
i reglementen samt förslagen till förändrad politisk organisation. 

De nya reglementena innebär en sammanslagning av socialnämnden och vård-
och omsorgsnämnden med tillhörande individ- och familjeutskott för hantering 
av individärenden. Socialnämnden behöver därför överflytta beslutanderätt från 
nämnden till det nya utskottet, vilket nämnden gör genom att delegera. När 
nämnden delegerar sin beslutanderätt träder delegaten helt in i delegatens 
ställe. Vilka ärenden som socialnämnden har delegerat sin beslutande rätt i 
redogörs i nämndens delegationsordning. Beslut som fattas enligt 
delegationsordning är juridiskt sett nämndens beslut. 

Förslag till reviderad delegationsordning innehåller en förteckning över ärenden 
i vilka nämnden delegerar beslutanderätt åt utskott, enskild ledamot eller 
tjänstepersoner. Om en ärendetyp inte finns med i delegationsordningen är 
socialnämnden beslutsfattare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-20 
Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2022-12-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Socialnämndens delegationsordning revideras i 
enlighet med förslag daterat 2022-12-22. 2. Den reviderade 
delegationsordningen gäller från och med 2023-01-02. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAAN, HAJN) 
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Dnr SN 109-2022 

§ 4 Förordnande vid brådskande beslut – 
kompletterande beslutanderätt 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden förordnar Anna Berg von Linde, ordförande 
socialnämndens individ- och familjeutskott, samt Sonja Zielinski, vice 
ordförande socialnämndens individ- och familjeutskott att fatta beslut i 
ärenden, enligt nedan nämnda lagar, när beslut av individ- och 
familjeutskottet inta kan avvaktas. 
 
6 § 1 och 2 st. LVU 
11 § 1 och 3 st. LVU 
11 § 2 och 3 st. LVU 
27 § 1 och 2 st. LVU 
31 d § 2 st. LVU 
43 § 2 p LVU 
13 § LVM 

2. Paragrafen justeras direkt. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden måste ibland fatta beslut skyndsamt, därför finns det i vissa fall 
i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inskrivet särskilda regler 
som stadgar en så kallad kompletterande beslutanderätt. 

Den kompletterande beslutanderätten kan bara utövas av nämndens 
ordförande eller annan ledamot eller tjänsteperson som förordnats av nämnden. 

Till skillnad från den delegerande beslutanderätten, som lämnas till befattning, 
så lämnas den kompletterande beslutanderätten till namngivna personer. Den 
kompletterande beslutanderättens syfte är att säkerställa så att det alltid finns 
någon som kan fatta brådskande beslut när nämndens/utskottas beslut inte kan 
avvaktas. 

Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nämnden. 

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden:  

- Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § 1 och 2 st. LVU), 

- beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är 
behörig att beslut om beredande av vård (6 a § 1 och 2 st. LVU), 

- beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden (11 § 1 och 3 st. LVU), 

- beslut om medgivande att den unge under vårtiden vistas i sitt eget hem 
(11 § 2 och 3 st. LVU), 
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- beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 1 och 2 st. LVU) 

- beslut om tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU), 

- begäran av polismyndighet att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande (43 § 2 p LVU), samt  

- beslut om omedelbart omhändertagande (13 § LVM). 

Beslutsunderlag 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Socialnämnden förordnar Anna Berg von Linde, 
ordförande socialnämndens individ- och familjeutskott, samt Sonja Zielinski, 
vice ordförande socialnämndens individ- och familjeutskott att fatta beslut i 
ärenden, enligt nedan nämnda lagar, när beslut av individ- och familjeutskottet 
inte kan avvaktas. 6 § 1 och 2 st. LVU, 11 § 1 och 3 st. LVU, 11 § 2 och 3 st. 
LVU, 27 § 1 och 2 st. LVU, 31 d § 2 st. LVU, 43 § 2 p LVU, 13 § LVM.  
2. Paragrafen justeras direkt 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAAN, HAJN) 
 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(8) 
Sammanträdesdatum 

2023-01-02 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SN 93-2022 

§ 5 Revidering av sammanträdestider 2023 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden sammanträder följande dagar under 2023 (kl. 13.30): 
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 31 augusti, 28 
september, 26 oktober, 23 november, 13 december (kl. 09.00). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till sammanträdestider. 
Förslaget är baserat på tidigare antagna sammanträdestider som tar hänsyn till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott.  

Det noteras att ordförande, enligt nämndens reglemente, äger rätt att kalla till 
extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in 
ett sammanträde samt ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Ett extra sammanträde ska, enligt kommunallagen, hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.  

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1.Socialnämnden sammanträder följande dagar 
under 2023 (kl. 13.30): 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 
juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november, 13 december (kl. 
09.00). 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Kommunförvaltningen (CAAN, CAKK) 
 


