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Plats och tid Höger kammarsal, kommunhuset 

Onsdagen den 25 januari 2023 klockan 17.00–19.30 

Beslutande Maria Alsén (C) 

Nicklas Gustavsson (S) 

Hans Jarstig (KD) 

Fredrik Wärnbring (M) 

Mari Larsson (SD) § 2-12 

Ewa Wettebring (S) 

Maria Alfredsson (KD) 

Tomas Brusberg (S) 

Kajsa Särenholm (M) 

Övriga närvarande Eva Damberg (S) § 2-12 

Margareta Fick (MP) § 2-12 

Marie Lindholm (KD) § 2-12 

Petra Mattlin (S) § 2-12 

Glenn Liljegren, insynsplats § 2-12 

Pernilla Ekstrand, förvaltningschef  

Sara Svenningsson, sekreterare 

Marie Grander, socialsekreterare § 1 

Sofia Tylén, förste socialsekreterare § 1  

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef § 1 

Helena Johnsson, systemförvaltare § 2 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 3 

 

 

 

Paragrafer 1–12 

Utses att justera Nicklas Gustavsson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-25 

Datum då anslaget publiceras 2023-01-27 

Datum då anslaget avpubliceras 2023-02-18 

Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 1 Individärende 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att enligt 6 kapitlet 8 § föräldrabalken väcka talan 

vid Jönköpings tingsrätt med yrkande att som särskilt förordnad 

vårdnadshavare för x utse ... och ... 

Beskrivning av ärendet 

Utredning enligt 11 kapitlet 1 § socialtjänstlagen om överflyttning av 

vårdnaden till andra än föräldrar som stadigvarande vårdat och fostrat 

barnet enligt 6 kapitlet 8 § föräldrabalken. 

Övriga närvarande: 

... 

... 

  

Företräde inför socialnämnden: 

... är positiv till och samtycker till vårdnadsöverflytt. ... är angelägen om att 

få ha umgänge med x.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens utredning  
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§ 2 Information från personalenheten 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 

Helena Johnsson från HR-enheten informerar om ersättningar och arvoden 

för förtroendevalda. Alla ersättningar finns reglerade i arvodesreglementet. 

_____  
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§ 3 Bokslut 2022 

Diarienummer SN23/3 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 

följande investeringsprojekt till 2023: 

 

- Möbler inventarier hela förvaltningen 390 tkr 

- Sängar särskilt boende 158 tkr 

- Inventarier rehab / ssk 52 tkr 

- Demensboende utemiljö 76 tkr 

- Kärrsgården 874 tkr 

- Inventarier gruppbostad Ringvägen 204 tkr 

- Hypergene uppföljning SOC 275 tkr 

- Hypergene ledningssystem 150 tkr 

 

Totalt 2 180 tkr 

Bokslutsrapporten för 2022 fastställs och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Bokslutsrapporten omfattar uppföljning av ekonomi, kvalitet och 

verksamhetsutvecklingsmål. Den innehåller också en beskrivning av årets 

verksamhet och framtiden. 

 

2 280 tkr finns kvar av 2022 års investeringsbudget. Av detta föreslås att 2 

180 tkr ombudgeteras till 2023. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
Sida 

6 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 4 Förordnande och delegering till ledamöter i 
socialnämnden 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Socialnämnden förordnar andre vice ordförande Fredrik Wärnbring rätt att 

fatta beslut enligt 6 § andra stycket LVU, 11 § tredje stycket LVU, 27 § 

andra stycket LVU och 43 § 2 punkten LVU samt 13 § andra stycket LVM 

om nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Socialnämnden förordnar beslutanderätten till socialnämndens andre vice 

ordförande Fredrik Wärnbring i ärenden om tillfälligt utreseförbud enligt 

31 d § LVU och delegerar beslutanderätten om upphörande av tillfälligt 

utreseförbud enligt 31 g § LVU som är så brådskande att arbetsutskottets 

beslut inte kan avvaktas. 

Beskrivning av ärendet 

Det är skillnad mellan delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen, 

det vill säga att besluta på nämndens vägnar och förordnande med stöd av 

bestämmelserna i LVU och LVM. Det framgår av lagtexten i vilka fall 

kompletterande beslutanderätt kan användas. 

Socialnämndens ordförande har direkt i lagstiftningen givits en 

kompletterande beslutanderätt för att tillgodose behovet av att snabbt 

kunna fatta beslut inom socialtjänsten. Socialnämnden kan även ge andra 

ledamöter eller tjänstemän den rätten genom förordnande. Syftet med 

bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska 

finnas någon som är behörig att fatta beslut i brådskande ärenden. 

JO har i ett ärende (JO 2413-2008) anfört att med ordförande avses den 

person som är ordförande i den nämnd som ansvarar för socialtjänsten i 

kommunen och behöver inte ett separat kompletterande förordnande. 

Ordförandes rätt att fatta beslut gäller i samtliga uppräknade fall nedan 

förutom att begära biträde av Polismyndighet eller Kriminalvård för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 43 § 2 punkten LVU. 

Nämnden måste namnge vem som ska ha kompletterande beslutanderätt 

genom förordnande. Det räcker således inte att endast ange en viss 

befattning för att vara behörig att fatta beslut. 

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att förordna förste vice 

ordförande Nicklas Gustavsson rätt att fatta beslut enligt 6 § andra stycket 

LVU, 11 § tredje stycket LVU, 27 § andra stycket LVU och 43 § 2 
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Justeras Expedierats 

 

punkten LVU samt 13 § andra stycket LVM om nämndens beslut inte kan 

avvaktas. 

Socialnämnden har även tidigare fattat beslut om att förordna 

socialnämndens ordförande Hans Jarstig rätt att fatta beslut enligt 43 § 

andra punkten LVU om nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Förvaltningen föreslår att andre vice ordförande Fredrik Wärnbring 

förordnas med kompletterande beslutanderätt enligt beslutsförslaget ovan. 

 Den kompletterande beslutanderätten gäller följande ärenden: 

 Beslut om omedelbart omhändertagande (LVU) 

 Beslut om hur vården ska förordnas och var den unge ska vistas 

(LVU) 

 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 

(LVU) 

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (LVU) 

 Beslut om begäran om biträde av Polismyndighet eller 

Kriminalvård för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande (LVU) 

 Beslut om omedelbart omhändertagande (LVM) 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 5 Delegation att köpa insatsen boendestöd 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Socialnämnden ger delegation till vård- och omsorgschef att fatta beslut 

om att köpa insatsen boendestöd hos annan utförare i samband med 

utbildning vid gymnasieskola. 

Beskrivning av ärendet 

Då beslut om att köpa insatsen boendestöd hos annan utförare i samband 

med utbildning vid gymnasieskola inte är delegerat, föreslår förvaltningen 

att socialnämnden beslutar att ge delegation till vård- och omsorgschef. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 6 Information om rapportering av ej verkställda 
beslut - kvartal 4 2022 

Diarienummer SN22/29 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre 

månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att 

den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 

kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2022 rapporterat till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om fyra gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 

socialtjänstlagen samt fyra beslut enligt 9 § lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) som ej verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen  
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§ 7 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

Diarienummer SN22/147 

Beslut 

Kajsa Särenholm (M), Maria Alfredsson (KD) och Tomas Brusberg (S) 

utses till ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska utse tre ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskansliet 

HR  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 
Sida 

11 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 8 Val av ersättare till socialnämndens presidium 

Diarienummer SN22/147 

Beslut 

Maria Alfredsson (KD) utses till ersättare för majoriteten i socialnämndens 

presidium. 

Tomas Brusberg (S) utses till ersättare för oppositionen i socialnämndens 

presidium. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska utse en ersättare för majoriteten och en ersättare för 

oppositionen till socialnämndens presidium. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskansliet 

HR  
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§ 9 Val av ordförande och ersättare till kommunala 
rådet för pensionärer och personer med 
funktionsvariation 

Diarienummer SN23/7 

Beslut 

För mandatperioden 2023-2026 utses Fredrik Wärnbring (M) till 

ordförande och Nicklas Gustavsson (S) till ersättare i kommunala rådet för 

pensionärer och personer med funktionsvariation. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska utse ordförande och ersättare till kommunala rådet för 

pensionärer och personer med funktionsvariation. 

_____ 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunledningskansliet  
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§ 10 Val av ersättare till folkhälsorådet 

Beslut 

Socialnämnden noterar att kommunstyrelsen valt Hans Jarstig (KD) som 

ordförande till folkhälsorådet. Socialnämnden utser Nicklas Gustavsson (S) 

till ersättare i folkhälsorådet. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska utse ersättare till folkhälsorådet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunledningskansliet  
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§ 11 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Ordförandebeslut: 

Beslut om korttidsplats, extern placering, den 29 december 2022 

AU-delegation: 

Protokoll 2022-12-21 § 34 

Protokoll 2023-01-11 § 1-2 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 63-70 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 1-8 

_____  
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§ 12 Informationsärenden 

Beskrivning av ärendet 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation 

- Sammanträdesprotokoll daterat den 17 november 2022 

  

2. Kommunfullmäktige 

- Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden § 100 

  

3. Kommunfullmäktige 

- Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i 

socialnämnden § 101 

  

4. Revisorerna i Habo kommun 

- Granskning av ansvarsutövande socialnämnden 2022 

  

5. Facklig Samverkan 

- Minnesanteckningar den 19 januari 2023 

_____ 


