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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 15:00—15.45.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulla Olofsson (M)   Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)  
Dan Munther (KD) § 73                            Magnus Arvidsson (M) 
Billy Månsson (S)                                     Sofie Svensson (S) 
Nils Sjöström (C)                                      Bengt Jensen (MP) 

Närvarande 
ersättare 

  
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Kerstin Ifvarsson (S) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
Thomas Svensson, förvaltningschef nämnden för arbete och välfärd 
Lena Mattsson, nämndsekreterare  
Annabel Cituentes, kommunjurist § 73 

 

Paragrafer §§ 71-76  

Utses att justera Tommy Mikkelsen (SD) 

Justeringsdatum  2021-06-01 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Tommy Mikkelsen  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-06-01 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-02 

Tillkännages t.o.m.: 2021-06-23 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 71 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Tommy Mikkelsen (SD) till att justera protokollet. 
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§ 72 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 73 Delegationsordning för omsorgsnämnden 2019/3717 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat att nämnden för arbete och välfärd 
ska upphöra och dess verksamhet överföras till omsorgsnämnden, behöver 
omsorgsnämndens delegationsordning revideras.  
 
Föreslagen delegationsordning består huvudsakligen av en sammanslagning av 
omsorgsnämndens och nämnden för arbete och välfärds delegationsordning.  
 
I den inledande texten i delegationsordningen stryks nuvarande punkten 5 då den 
innebär en onödig begränsning. Erforderligt samråd i de avsedda situationerna 
förutsätts ske utan en formell begränsning av delegationen.  
 
Följande punkter läggs till: 
 
7 Förordnande 
Ett förordnande skiljer sig från delegation genom att nämnden måste namnge vem 
förordnandet gäller. Det är inte möjligt att, så som vid delegation, endast ange att den 
som innehar viss befattning är behörig att fatta beslut. 
 
8 Undertecknande av handlingar 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet om inte 
annat anges i beslutet eller i ett särskilt beslut om vem som har rätt att underteckna och 
kontrasignera handlingar.  
 
Under rubriken förkortningar görs följande tillägg: 
 
 Individutskott (IU), förvaltningsjurist (FJ), nämndkontorschef (NKC), registrator (RS), 

social beredskap (SB), socialsekreterare (soc sekr), Brottsbalken (BrB), 
föräldrabalken (FB), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om 
rättspsykiatrisk vård (LRV), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR), 
socialförsäkringsbalken (SFB), socialtjänstförordningen (SoF), ärvdabalken (ÄB), 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Chef för nämndskansliet stryks.  

 
 
I samtliga beslut där kommunjurist (KJ) är delegat delegeras beslutanderätten även till 
förvaltningsjurist (FJ). Detta gäller A7, B2 samt O2                                                                                   
 
Under rubriken kommunstyrelsen revideras fjärde meningen genom att delen ”...har 
vidare ansvar för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt...” tas 
bort. 
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Under A Allmänt  läggs under A6 Beslut om att överklaga och yrka om inhibition 
beträffande dom som i första instans utfallit till förmån för en enskilde, till att detta gäller i 
fall då nämnden fattat beslutet. Under A7 beslut om att revidera antagen 
dokumenthanteringsplan läggs nämndkontorschef (NKC) till som delegat och 
förvaltningsjurist (FJ) som ersättare.  
 
Under B Ekonomi läggs i B2 beslut i försäkrings- och skadeståndsärenden 
förvaltningsjurist till som delegat. 
 
Under C Upphandling är förslaget nytt i sin helhet. Förslaget har framtagits av 
kommunjurist tillsammans med upphandlingsenheten. 
 
Följande avsnitt är nya då de tidigare funnits i delegationsordningen för nämnden för 
arbete och välfärd: 
 Fastighetsförvaltning (i sin helhet) 
 Socialtjänsten SoL (F8-F69),  
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (i sin helhet),  
 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (i sin helhet),  
 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (i sin helhet),   
 Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, samt  
 lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV (i sin helhet),  
 Föräldrabalken, FB (i sin helhet),   
 Ärvdabalken, ÄB, samt begravningslagen (i sin helhet),) 
 Arbetsmarknad  (i sin helhet),  
 Delegationsförbud inom nämndens verksamhetsområde  (i sin helhet) 
 
Beslut om att begära utdrag ur misstanke- /belastningsregister har tidigare haft ett 
eget avsnitt i nämnden för arbete och välfärds delegationsordning. De två ärenden som 
har legat under den rubriken har lagts till Socialtjänstlagen (F).  
   
Rätt att avge yttrande med anledning av icke verkställt beslut har tidigare varit 
delegat till förvaltningschef i omsorgsnämndens delegationsordning. Nämnden för 
arbete och välfärd har tidigare delegerat samma beslut till enhetschef. Förslaget är att 
det läggs på enhetschef.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden 
Delegationsordning för arbete och välfärd  
Omsorgsnämndens delegationsordning  
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga delegater 
Författningssamlingen 
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§ 74 Val av omsorgsnämndens individutskott 2021-2022 2018/3824 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse följande ledamöter, ordförande samt vice ordförande i OMSORGSNÄMNDENS 
INDIVIDUTSKOTT för tiden 2021-06-01—2022-12-31. 
 
7 ledamöter 
 
Leif Håkansson (S) ordförande 
Britt-Marie Larsson (C) vice ordförande 
Bengt Källström (S)  
Nils Sjöström (C)  
Lars-Olof Larsson (KD) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Tommy Mikkelsen (SD) 
 
Sammanfattning 
 
2021-05-03 § 71, beslutade kommunfullmäktige vid en förändring av 
nämndorganisationen, att nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde övergår till 
omsorgsnämnden från 2021-06-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutade att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden att det ska 
finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda personer. Utskottet ska 
bestå av 7 ledamöter. Nämnden väljer för den tid nämnden beslutar bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden   
Envar vald  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
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§ 75 Sammanträdestider för omsorgsnämndens individutskott 2021 2020/2841 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för omsorgsnämndens individutskott från 
2021-06-01,  
 
att sammanträdena börjar kl. 11.00 och 15.00. 
 
Sammanfattning 
 
Det föreligger förslag på sammanträdestider för omsorgsnämndens individutskott enligt 
följande;  
 
Mötena börjar kl. 15.00 
 
16 juni (11.00) 
8 september 
13 oktober 
10 november 
8 december  
 
Mötena börjar kl. 11.00 
 
30 juni 
25 augusti 
22 september 
27 oktober 
24 november 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 76 Förordnande till ledamöter i omsorgsnämnden 2021/1587 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att förordna ledamöterna Bengt Källström (S), Lars-Olof Larsson (KD), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Tommy Mikkelsen (SD) att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 6 
kap. 39 § kommunallagen (2017:725) (KL), 6 § 2 st., 11 § 3 st., 27 § 2 st., 31 d § 2 st. 
och 43 § p. 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 
13 § 2 st. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden utser härmed, i enlighet med 6 kap. 39 § KL, ledamöterna Bengt 
Källström (S), Lars-Olof Larsson (KD), Bodil Frigren Ericsson (L) och Tommy Mikkelsen 
(SD) att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
Därutöver förordnas ledamöterna Bengt Källström (S), Lars-Olof Larsson (KD), Bodil 
Frigren Ericsson (L) och Tommy Mikkelsen (SD) att fatta beslut enligt LVU gällande 
omedelbart omhändertagande (6 § LVU), hur vården av den unge ska ordnas och var 
han eller hon ska vistas under vårdtiden samt om vård i det egna hemmet (11 § LVU), 
tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU), tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU) och 
handräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU (43 § p. 2 LVU) i de fall omsorgsnämndens beslut inte kan avvaktas.  
 
Vidare förordnas ledamöterna Bengt Källström (S), Lars-Olof Larsson (KD), Bodil 
Frigren Ericsson (L) och Tommy Mikkelsen (SD) att fatta beslut enligt LVM gällande 
omedelbart omhändertagande (13 § LVM) i de fall omsorgsnämndens beslut inte kan 
avvaktas.  
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson  
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
Kommunjurist Annabel Cifuentes  
Samtliga verksamhetschefer inom förvaltningen för arbete och välfärd 
Samtliga verksamhetschefer inom omsorgsförvaltningen  
 
 
 
 
 


