
 
 

 

Socialnämnden 
   

     Kallelse/föredragningslista 1 (1)  

     2023-01-05  

 

 

Sammanträde med Socialnämnden 

Tid: Torsdag den 12 januari 2023, kl. 13:00 

Plats: Kvallsta 

Ordförande: Oscar Hahne (KD) 

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till stella.vallgarda@knivsta.se.  

  

Föredragningslista 

 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Protokollet justeras omedelbart.  

  

3. Godkännande av dagordning   

 
Beslutsärenden   

4. Val till socialnämndens individutskott SN-2023/13 

5. Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM 
(så kallad 
kompletterande beslutanderätt) 

Tjänsteutlåtande 2023-01-04 

SN-2023/12 

   

6. Reviderad tidplan för socialnämnden 2023 

Tjänsteutlåtande 2022-01-04 

Sammanträdestider för socialnämnden 2023 

 
 
 

SN-2023/5 

   

http://www.knivsta.se/
mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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Sida 1 av 1 

   
 

  

  
   

Diarienummer 
SN-2023/13 

   

 

Socialnämnden 

Val till socialnämndens individutskott 2022-2026 

 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att välja följande personer till socialnämndens individutskott 
för tiden från den 12 januari 2023 till den 31 december 2026: 
 
XX, ledamot 

XX, ledamot 

XX, ledamot 

XX, ledamot 

XX, ersättare för 

XX, ersättare för 

XX, ersättare för  

 

2. Socialnämnden beslutar att välja följande personer till ordförande respektive vice 
ordförande i socialnämndens individutskott: 

 

XX, ordförande 

XX, vice ordförande  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens individutskott har beslutsrätt i ärenden om myndighetsutövning mot enskild. 

Individutskottet består av fyra ledamöter och tre ersättare som socialnämnden bestämmer. 
Socialnämnden beslutar om en ordförande och en vice ordförande bland individutskottets 
ledamöter. För att utskottet ska vara beslutsfört krävs att minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

 
 
 



§ 4 Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad
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Handläggare 
Stella Vallgårda 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-04 

Diarienummer 
SN-2023/12 

Socialnämnden 

Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så 
kalladkompletterande beslutanderätt) 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden ger följande ledamöter kompletterande beslutanderätt enligt 6 § 2 st,
11 § 3 st, 27 § 2 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt
enligt 13 § 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM):

XX 

XX 

XX 

2. Socialnämnden ger följande ledamöter och tjänstepersoner kompletterande
beslutanderätt enligt 43 § 2 p LVU:

Catrin Josephson, socialchef

Lisa Bouveng, områdeschef myndighet

Elin Westerblom, enhetschef Enheten för barn och familj

Therese Dagérus, enhetschef Enheten för barn och unga utredning, från och med 
2023-02-01

Sonnia Frogvall, enhetschef Vuxenenheten

Ulrika Andersson, enhetschef Biståndsenheten

Sammanfattning av ärendet 

Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att 

snabbt fatta beslut. Ordföranden för socialnämnden har i dessa fall en i lag direkt angiven 

beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt. Nämnden kan även förordna 

namngivna ledamöter rätten att fatta motsvarande beslut. För vissa åtgärder kan även 

tjänstepersoner ges kompletterande beslutanderätt. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2023-01-04 
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Beslutet ska skickas till 

Vård- och omsorgskontoret  

Socialnämnden  

 

 

Catrin Josephson, 

Socialchef  
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Handläggare 
Stella Vallgårda 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-04 

Diarienummer 
SN-2023/5 

   

 

 

Socialnämnden 

Reviderad tidplan för socialnämnden 2023 

 

Förslag till beslut 

Sammanträdestillfället med socialnämnden den 10 februari flyttas till den 9 februari 08.45.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdestillfället med socialnämnden den 10 februari flyttas till den 9 februari 08.45 för 
att bättre överensstämma med övrig nämndplanering.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-01-04 

Sammanträdestider för socialnämnden 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Socialchef 

Områdeschefer 

Socialnämnden  

 

 

Catrin Josephson, 

Socialchef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Socialnämndens tidplan 2023 

2023-01-12 

Socialnämndens individutskott 
(torsdagar kl. 8.45) 

Presidieberedning 
(torsdagar) kl. 10.00 

Socialnämnd 
(torsdagar) kl. 8.45 

5 januari 12 januari 

26 januari 26 januari 9 februari 

16 februari 

9 mars 9 mars 23 mars 

20 april 20 april 4 maj 

1 juni 1 juni 14 juni (Onsdag 10.00) 

14 juni (onsdag) 

17 augusti 17 augusti 31 augusti 

21 september 21 september 5 oktober 

12 oktober 

9 november 9 november 23 november 

30 november 30 november 14 december 




