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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Åsa Strid Andersson (S) 

Britta Gustavsson (S) 

Mona Hansson (KV) 

Agneta Lundgren (C) 

Eva Sidekrans (M) 

Kerstin Spångberg (KD) 

Kurt Törnblom (SD) 

Jenny Sundell (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Anna-Karin Lidberg (S)  Matz Emil Boqvist (V) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Tommy Jakobsson (S) 

Agneta Bergström (S) 

Gun Johansson (C) 

Frida Larsson (M) 

Maria Boyer Reuithe (M) 

Kenneth Lundström (M) 

Marianne Nygren (KD)

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Claudia Forsberg 3-4 Verksamhetschef IFO 

Pernilla Spåls 3-4 Enhetschef barn och familj 

Therese Eidsmo 3 Styrelsemöte/Socialjour 

Ann-Louise Brolin  Förvaltningschef 

Gunvor Pettersson  Nämndsekreterare 
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§ 1 Godkännande av dagordning 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden godkänner föreliggande dagordning. 

 

 ____________________ 
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§ 2 Val av arbetsutskott 

 Beslut 
  Till ledamöter och ersättare i Omsorgsnämnden för perioden 2023-2026 väljs 

  följande 3 ledamöter och 3 ersättare:   

 
  Ledamot 

  Åsa Strid Andersson (S) 

  Britta Gustavsson (S) 

  Jenny Sundell (SD) 

 
  Ersättare 

  Mona Hansson (KV) 

  Agneta Lundgren (C) 

  Eva Sidekrans (M) 

 
 Sammanfattning av ärendet 

 Omsorgsnämnden ska utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter 

 och 3 ersättare. Arbetsutskottet bereder de ärenden som ska avgöras av nämnden. 

 Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är 

 närvarande.  

 I ärenden avseende myndighetsutövning måste dock samtliga ledamöter vara 

 närvarande för att beslut ska kunna fattas. 

 
 Förslag till beslut på sammanträdet 
 Beslutspunkt 1. Val av ledamöter: 

 Britta Gustavsson (S) föreslår, med bifall av Eva Sidekrans (M), följande ledamöter 

 till arbetsutskottet: Åsa Strid Andersson (S), Britta Gustavsson (S) och Jenny Sundell 

 (SD). 

 

 Beslutspunkt 2. Val av ersättare: 

 Britta Gustavsson (S) föreslår, med bifall av Eva Sidekrans (M), följande ersättare 

 till arbetsutskottet: Mona Hansson (KV), Agneta Lundgren (C) och Eva Sidekrans 

 (M). 

 

 _____________________ 
 Beslutet lämnas till 
 Lönecentrum i Tierp 
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§ 3 Förordnande av ledamöter att fatta beslut i individärenden i 
 brådskande fall 
 

Diarienr 

ON/2022:68.759 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att ge följande ledamöter 

 rätt att fatta beslut i individärenden i brådskande fall: 

 

 Åsa Strid Andersson 

 Britta Gustavsson 

 Jenny Sundell 

 Agneta Lundgren 

 Eva Sidekrans 

 Kurt Törnblom 

 Mona Hansson 

 Matz Emil Boqvist 

 Kerstin Spångberg 

 

 Sammanfattning av ärendet 

 Att förordna ledamöter att fatta beslut i individärenden möjliggör att beslut kan fattas 

 snabbt i brådskande fall. Syftet är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut i 

 de fall då nämndens eller utskottets beslut ej kan avvaktas. Beslutanderätten får i och 

 med detta användas om nämndens beslut om nämndens beslut ej kan avvaktas.  

 Möjligheten att fatta beslut i brådskande fall regleras i 6 kapitlet 39 § 

 kommunallagen, samt i form av kompletterande beslutanderätt enligt Lag med 

 särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i 

 vissa fall (LVM). 

 

 Då rätten att fatta brådskande beslut enligt kompletterande beslutanderätt endast 

 gäller vissa lagrum i LVU och LVM, behöver detta kompletteras med delegation 

 enligt 6 kapitlet 39 § kommunallagen för att täcka upp alla eventuella behov av 

 brådskande beslut. För att fatta beslut enligt dessa bestämmelser krävs det att 

 nämnden särskilt förordnar ledamöter att fatta beslut. Det krävs dessutom att 

 personen är en ordinarie ledamot i omsorgsnämnden. Vid ordförandes frånvaro går 

 de förordnande ledamöterna in enligt en upprättad lista.  

 

 Då det är nämnden som beslutar om förordnanden av ledamöter innebär detta att det 

 här beslutet fattas i inledningen av varje ny mandatperiod. 
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 Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ge följande ledamöter: 

 

 Åsa Strid Andersson 

 Britta Gustavsson 

 Jenny Sundell  

 Agneta Lundgren   

 Eva Sidekrans     

 Kurt Törnblom    

 Mona Hansson  

 Matz Emil Boqvist 

 Kerstin Spångberg 

 

 rätt att fatta brådskande beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i dessa typer av 

 ärenden: 

 beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra 9, 9a, 9b §§ LVU  

 (nr. 18.4 i delegationsordningen) 

 beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort 14 § 2 st. LVU (nr. 18.11 i 

 delegationsordningen)  

 beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande 18 b § LVM (nr.19.7 i 

 delegationsordningen)  

 

samt rätt att ta brådskande beslut enligt så kallad kompletterande beslutsrätt, med 

hänvisning till lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lag om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM), i dessa typer av ärenden: 

 

 Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU (nr. 18.2 i delegations-

 ordningen) 

 Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas 11 § LVU  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU 

 Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller 

 omhändertagande 43 § 1 st. 2 p. LVU  

 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM (nr. 19.5 i 

 delegationsordningen) 

 

  Verksamhetschef IFO Claudia Forsberg, enhetschef barn och familj Pernilla Spåls 

  och Therese Eidsmo från Styrelsemöte/socialjour informerar övergripande om olika 

  typer av ärenden som kan fattas i brådskande fall samt om digital signering. 

 

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO Claudia 

 Forsberg, daterad 2022-12-28. 

 Delegationsordning för Omsorgsnämnden, del av. 
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   Barnperspektivet 

 Socialtjänsten ska alltid beakta barnets bästa i alla beslut som fattas. 

 _____________________ 
 Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef A-L Brolin 

 Verksamhetschef IFO C Forsberg 

 Enhetschef barn och familj P Spåls 

 Biträdande enhetschef N Lind-Val 

 Socialjouren i Uppsala 
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§ 4 Beredskapsschema för år 2023 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beredskapsschema för år 

 2023. 

 Sammanfattning av ärendet 

 Förvaltningen redovisar förslag till beredskapsschema gällande socialjour för år 

 2023. 

 
 Beslutsunderlag 

 Förslag till beredskapsschema för år 2023. 

 

  ____________________ 
  Beslutet lämnas till  
  Socialjouren i Uppsala 

  Individ- och familjeomsorgen 

 

 


