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Beslutande 
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Peter Friberg (M), ordförande Jenny Beckman, sekreterare
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1



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2023-01-02 

Sida 2 av 3 

 

 

Utdragsbestyrkande

Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-01-03 – 2023-01-25 

Nämnd/styrelse: Social- och omvårdnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-02 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Jenny Beckman  

2



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2023-01-02 

Sida 3 av 3 

 

 

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 
§ 1 Godkännande av föredragningslista 4 

§ 2 Information från ordförande 5 

§ 3 Beslut om val av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
för mandatperioden 2023 - 2026 

6 - 7 

§ 4 Beslut om förordnande av beslutanderätt till ordförande, vice 
ordförande samt övriga ledamöter i social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

8 - 9 

§ 5 Beslut om förordnande av beslutanderätt till socialjouren 10 - 11 

 

3



Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2023-01-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Godkännande av föredragningslista 
SON 2022/301 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden redogör för föredragningslistan.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att godkänna föredragningslistan.  
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§ 2 Information från ordförande 
SON 2022/300 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

- ledamöter och ersättare kommer att få skriva under ett åtagande om sekretess 
- möjligheten att väcka ärenden 
- vikten av att ledamöter och ersättare närvar vid nämndssammanträden 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 3 Beslut om val av social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023 - 2026 
SON 2022/299 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
-Nämnden beslutar att: 

o utse följande till ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 
- Peter Friberg (M) 
- Per Nordström (SD) 
- Elisabeth Alfredsson (VT) 
- Anna Zöögling (S)  
- Emma Graaf (S) 

o utse följande till ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 
- Fredrik Kvist (M) 
- Birgitta Andersson (L) 
- Camilla Graaf (VT) 
- Ingvar Jansson (S)  
- Linda Boudin (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja ledamöter och ersättare till social- och 
omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023–2026. 

Förslag till beslut 
- Birgitta Andersson (L) föreslår att Peter Friberg (M), Per Nordström (SD) och Elisabeth 

Alfredsson (VT) utses till ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026.  

- Anna Zöögling (S) föreslår att Anna Zöögling (S) och Emma Graaf (S) utses till ledamöter i 
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

- Birgitta Andersson (L) föreslår att Fredrik Kvist (M), Birgitta Andersson (L) och Camilla 
Graaf (VT) utses till ersättare i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026. 

- Anna Zöögling (S) föreslår att Ingvar Jansson (S) och Linda Boudin (S) utses till ersättare i 
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Tjänsteskrivelse - Val av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 

för mandatperioden 2023-2026”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-12-27. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Beslut om förordnande av beslutanderätt till 
ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter 
i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 
SON 2022/298 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
- Nämnden beslutar: 

o att i ärenden som rör omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, placering 
enligt 11 § LVU, tillfälligt flyttförbud enligt 27 § LVU, samt tillfälligt utreseförbud 
enligt 31 a § LVU förordna beslutanderätt till följande personer: 
Peter Friberg 
Anna Zöögling 
Per Nordström 
Elisabeth Alfredsson 
Emma Graaf 

o att i ärenden som rör hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 p LVU samt 
umgängesbegräsning enligt 14 § 2 st 2 p LVU förordna beslutanderätt till social- 
och omvårdnadsnämndens ordförande Peter Friberg och vice ordförande Anna 
Zöögling. 
att i ärenden som rör omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM förordna 
beslutanderätt till följande personer: 
Peter Friberg 
Anna Zöögling 
Per Nordström 
Elisabeth Alfredsson 
Emma Graaf 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att nytt arbetsutskott väljs har nämnden att fatta beslut om förordnande av 
beslutanderätt i frågor som gäller myndighetsövning enligt LVU (Lag 1990:52 med särskilda 
bestämmelser om vård av unga) samt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall 1998:870) till 
de fem ordinarie ledamöterna i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. 

I Lagen om vård av unga (LVU) medges delegering till ”ordföranden eller någon annan ledamot 
som nämnden har förordnat” i ärenden som avser beslut omedelbart omhändertagande enligt 6 § 
LVU, beslut om placering enligt 11 § LVU, beslut om tillfälligt flyttförbud enligt 27 § LVU, samt 
beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 a § LVU. 

Gällande bestämmelser kring hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 p LVU samt beslut om 
umgängesbegränsning 14 § 2 st 2 p LVU finns det ingen uttrycklig möjlighet att delegera eller 
förordna beslutanderätt. Det finns emellertid utrymme att enligt 6 kap 39 § Kommunallagen ”… 
uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas”. I gällande 
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rättspraxis anses detta vara tillämpbart i brådskande fall som avser beslut om 
umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort. Den som anses behörig är i det fallet 
socialnämndens ordförande eller vice ordförande när denne tjänstgör som ordförande. 

I Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) medges delegering till ”nämndens ordförande 
eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat” i ärenden som avser omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår social- och omvårdnadsnämnden besluta: 

o att i ärenden som rör omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, placering 
enligt 11 § LVU, tillfälligt flyttförbud enligt 27 § LVU, samt tillfälligt utreseförbud 
enligt 31 a § LVU förordna beslutanderätt till följande personer: 
Peter Friberg 
Anna Zöögling 
Per Nordström 
Elisabeth Alfredsson 
Emma Graaf 

o att i ärenden som rör hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 p LVU samt 
umgängesbegräsning enligt 14 § 2 st 2 p LVU förordna beslutanderätt till social- 
och omvårdnadsnämndens ordförande Peter Friberg och vice ordförande Anna 
Zöögling. 

o att i ärenden som rör omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM förordna 
beslutanderätt till följande personer: 
Peter Friberg 
Anna Zöögling 
Per Nordström 
Elisabeth Alfredsson 
Emma Graaf 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Förordnande av beslutanderätt till ordförande, vice ordförande samt 

övriga ledamöter i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare 
Henrik Lennartsson, 2022-12-27. 

 Barnrättsbedömning, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2018-12-19. 
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§ 5 Beslut om förordnande av beslutanderätt till 
socialjouren 
SON 2022/297 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
- Nämnden beslutar att förordna beslutanderätt i fråga om beslut att begära 

polismyndighetens biträde för att genomföra vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p 
LVU till följande personer, i sin anställning: 
Emma Beckman   
Viveca Unenge   
Sarah Hjällström   
Hilda Hendeberg   
Suzanne Medin   
Natharlie Lieberth   
Anna Bore Fast   
Evelina Lundholm   
Annelie Vaske   
Viktoria Axelsson   
Anna Bjugård   
Linn Allert   
Monica Haggren Gustafsson   
Lena Mauritsson   
Linda Sandberg   
Lena Ödlund Möller   
Sofia Melén Moadi  
Rebecka Wäring 
Emma Joelsson 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 2021/66, 
”Beslut om förordnande av beslutanderätt till socialjouren”, 2021-06-22 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller förordnande av beslutanderätt till personer som arbetar vid socialjouren i Skövde. 

Enligt social- och omvårdnadsnämndens delegationsordning (punkt 6.14.28) har handläggare vid 
socialjouren beslutanderätt i beslut som gäller begäran om polismyndighetens biträde för att 
genomföra vård eller omhändertagande med stöd av LVU (43 § 2 p LVU). 

Det räcker dock inte att beslutanderätten framgår i nämndens delegationsordning, nämnden 
måste också fatta ett särskilt beslut om att förordna beslutanderätt till de personer som arbetar 
inom socialjourens verksamhet. 
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Social- och omvårdnadsnämnden fattade senast beslut om förordnande till medarbetare vid 
socialjouren vid nämndens sammanträde 2021-06-22. I samband med förevarande beslut föreslås 
nämnden upphäva sitt tidigare beslut. 

Förslag till beslut 
- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att förordna beslutanderätt i fråga om beslut att 

begära polismyndighetens biträde för att genomföra vård eller omhändertagande enligt 43 
§ 2 p LVU till följande personer: 
Emma Beckman   
Viveca Unenge   
Sarah Hjällström   
Hilda Hendeberg   
Suzanne Medin   
Natharlie Lieberth   
Anna Bore Fast   
Evelina Lundholm   
Annelie Vaske   
Viktoria Axelsson   
Anna Bjugård   
Linn Allert   
Monica Haggren Gustafsson   
Lena Mauritsson   
Linda Sandberg   
Lena Ödlund Möller   
Sofia Melén Moadi  
Rebecka Wäring 
Emma Joelsson 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 2021/66, 
”Beslut om förordnande av beslutanderätt till socialjouren”, 2021-06-22. 

- Peter Friberg föreslår nämnden besluta att ovan personer delegeras rätten i sin 
anställning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Förordnande av beslutanderätt till socialjouren”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2022-12-27 

Sändlista 
Skövde kommun, sektor socialtjänst 
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