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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, dagen den 10 januari 2019, kl. 09.00-14.00 

 

Beslutande Johnny Ernflykt (M) ordförande 

 Linda Wighed (M) 

 Inger Nilsson (M) ersätter Glenn Hammarström (M)  
Christoffer Wallin (SD) 

 Tony Hansson (SD) 

 Marko Pasanen (SD)  
Regina Johansson (S) 

 Sten-Ove Niklasson (S) 

 Sophie Bengtsson (S) ersätter Maria Sundell (S) 

 Karl-Anders Andersson (C)  
Fredrik Olsson (KD)  
 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Björn Jacobson (L) 

Mathias Johansson (SD) 

Erik Färg (S) 

Lovisa Svensson (C) 

  

  

  

  

Övriga närvarande Clarie Engström, avdelningschef Individ och familjeomsorg § 5 

 Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef Vård-och äldreomsorg § 5 punkt 1 

 Anders Haag, avdelningschef Stöd § 5 punkt 1 

 Maria Länström, utredare § 5 punkt 1 och 2 

 Rickard Persson, Förvaltningschef omsorg 

 Monica Nordqvist, sekreterare 

   
 

  

  

Utses att justera 

 

Karl-Anders Andersson (C) 

Justeringens plats 

och tid 

Kommunhuset Forum tisdagen den 15 januari, kl. 08.30  

 

Sekreterare 

 

………………………………………………………….                         Paragrafer 1-5 

Monica Nordqvist 

 

Ordförande 

 

………………………………………………………… 

Johnny Ernflykt (M) 

 

Justerande 

 

…………………………………………………………. 

Karl-Anders Andersson (C) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 1 Dnr VFN 2019-1 

 

Revidering av Välfärdsnämndens reglemente 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2018-03-28 § 25 reglemente för välfärdsnämnden. 

Reglementet reviderades därefter 2018-11-28 § 107. 

 

I kommunallagen 4 kap 2 § anges att den som inom kommunen eller landstinget 

som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 

benämningen ”råd” eller annan befattning som fullmäktige bestämmer. Syftet 

med bestämmelsen är att förtydliga att det i kommunallagen finns bestämmelser 

om förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på hel- eller deltid. Genom 

ändringen kommer lagen på ett korrekt sätt att återge att de förtroendevalda 

har olika roller i styrningen av kommuner och landsting. 

 

Förvaltningen och gruppledarna har i samråd kommit fram till att det finns ett 

stöd för att låta benämningarna för ordföranden i välfärdsnämnden, barn-och 

utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden spegla förvaltnings-

chefernas titlar som är socialchef, skolchef och samhällsbyggnadschef. 

 

Välfärdsnämndens ordförande föreslås få titeln socialråd. 

 

Beredning 

Reglemente för välfärdsnämnden, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-28  

§ 25, reviderad 2018-11-28 § 107,  

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-02 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 4 kap. 2 § kommunallagen, 

revidera välfärdsnämndens reglemente genom att införa tillägget att 

välfärdsnämndens ordförande även skall ha beteckningen socialråd.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningen och gruppledarnas 

förslag att ordförande enligt 4 kap. 2 § kommunallagen även skall ha 

beteckningen socialråd och finner att nämnden antar förslaget.    

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 4 kap. 2 § kommunallagen, 

revidera välfärdsnämndens reglemente genom att införa tillägget att 

välfärdsnämndens ordförande även skall ha beteckningen socialråd.  

  

 

 

Beslutet expedieras till:  

Kommunfullmäktige 

Akten  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 2 Dnr VFN 2019-2 

 

Val av ledamöter till välfärdsnämndens utskott 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 § 107 enligt följande; 

”att det inom välfärdsnämnden ska finnas ett utskott för handläggning av 

ärenden som innefattar myndighetsutövning inom främst socialtjänsten såsom, 

Individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med 

funktionsnedsättning (LSS), socialpsykiatri samt äldreomsorg. Utskottet ska ha 5 

ledamöter och 5 ersättare. Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter 

och ersättare utses inom sig av välfärdsnämnden.  

Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträde. 

Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till 

utskottet”. 

 

För att säkra att beslut kan fattas i akuta situationer där brådska råder och 

nämndens beslut inte kan avvaktas, föreslås att välfärdsnämnden även väljer en 

andre vice ordförande i utskottet.  

 

Beredning 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-02 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att välfärdsnämnden beslutar att välja 5 personer som ledamöter i utskottet, 

varav en ordförande, en förste vice ordförande samt med tillägg även en andre 

vice ordförande. Därutöver 5 ersättare. 

 

Ledamöter: 

Yrkanden:  

Regina Johansson (S): att som ledamöter i utskottet välja Karl-Anders 

Andersson (C) och Maria Sundell (S). 

 

Christoffer Wallin (SD): att som ledamöter i utskottet välja Johnny Ernflykt (M), 

Tony Hansson (SD) och Christoffer Wallin (SD). 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och Karl-

Anders Anderssons (S) yrkanden och finner att nämnden beslutat anta förslagen 

på fem ledamöter i utskottet. 

 

Ordförande: 

Yrkande: 

Christoffer Wallin (SD): föreslår att som ordförande i utskottet välja Johnny 

Ernflykt (M), som 1:e vice ordförande välja Christoffer Wallin (SD) och som 

andre vice ordförande välja Karl Anders Andersson (C). 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att 

nämnden antar förslagen på ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i utskottet. 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts § 2  

 

Ersättare 

Yrkanden: 

Karl-Anders Andersson (C): föreslår att som ersättare i utskottet välja Regina 

Johansson (S) och Lovisa Svensson (C). 

 

Christoffer Wallin (KD): föreslår att som ersättare i utskottet välja Marco 

Pasanen (SD), Inger Nilsson (M) och Linda Wighed (M). 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (S) yrkande och 

Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat anta förslagen 

på fem ersättare i utskottet. 

 

Beslut 

 

* Välfärdsnämnden beslutar att utskottet ska bestå av 5 ledamöter varav en 

ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.  

Utskottet ska ha 5 ersättare.  

 

* Välfärdsnämnden beslutar att välja följande personer som ledamöter och 

ersättare i välfärdsnämnden utskott; 

 

 Ledamöter: 

Karl-Anders Andersson (C), Maria Sundell (S), Johnny Ernflykt (M), Tony 

Hansson (SD) och Christoffer Wallin (SD). 

 

 Ordförande i utskottet: Johnny Ernflykt (M) 

 Förste vice ordförande i utskottet: Christoffer Wallin (SD) 

 Andre vice ordförande i utskottet: Karl-Anders Andersson (C) 

 

 Ersättare;  

Regina Johansson (S), Lovisa Svensson (C) Marco Pasanen (SD), Inger 

Nilsson (M) och Linda Wighed (M) 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämndsekreteraren för vidare befordran till: 

Valda ledamöter och ersättare 

Förtroendemannaregistret 

Välfärdsnämndens förvaltning  

Löneenheten 

Övriga berörda 

Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 3 Dnr VFN 2019-3 

 

Sammanträdestider för välfärdsnämnden och utskottet 2019 

 

Sammanfattning 

På grund av ny politisk organisation 2019 antog kommunstyrelsen 2018-12-12 § 

254 preliminära sammanträdestider för kommunens nämnder däribland 

välfärdsnämnden och dess utskott för år 2019. Sammanträdesplanen för alla 

nämnder är till stor del upplagd för att säkra tidsplanen för kommunens 

budgetprocess och är utarbetad tillsammans med ekonomienheten. 

Välfärdsnämnden ska fastställa att de föreslagna preliminära 

sammanträdestiderna ska gälla för välfärdsnämnden och utskottet. 

 

Beredning 

Nämndsekreteraren och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-02 

 

Kommunstyrelsens beslut om preliminära mötestider 

Välfärdsnämnden: 10 möten 

tor 10/1, tor 21/2, tor 21/3, tor 25/4, tor 23/5, ons 19/6, tor 19/9, tor 24/10,  

tor 21/11, ons 18/12  

kl 09.00 

 

Välfärdsnämndens utskott: 11 möten 

tor 24/1, tor 7/2, tor 7/3, tor 11/4, tor 9/5, ons 5/6, tor 15/8, tor 5/9, tor 

10/10, tor 7/11, tor 5/12 

kl 09.00 

 

Yrkande 

Johnny Ernflykt (M): föreslår att ändra föreslagen mötesdag i välfärdsnämnden 

från 21/3 till 26/3 och ändra välfärdsnämndens utskotts mötesdag från 7/2 till 

6/2. I övrigt bifalls förslag till sammanträdesplan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 

välfärdsnämnden antar sammanträdestiderna med ändringar enligt Johnny 

Ernflykts (M) yrkande. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att anta följande sammanträdestider för 

välfärdsnämnden och nämndens utskott år 2019; 

 

 Välfärdsnämnden: 10 möten 

tor 10/1, tor 21/2, tis 26/3, tor 25/4, tor 23/5, ons 19/6, tor 19/9,  

tor 24/10, tor 21/11 och ons 18/12.  

 kl 09.00 

 

 Välfärdsnämndens utskott: 11 möten 

tor 24/1, ons 6/2, tor 7/3, tor 11/4, tor 9/5, ons 5/6, tor 15/8, tor 5/9,  

tor 10/10, tor 7/11 och tor 5/12. 

 kl 09.00 

 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 3 

 

Beslutet expedieras till: 

 

Nämndsekreterare för vidare befordran till: 

Välfärdsnämndens ledamöter och ersättare 

Välfärdsnämndens förvaltning 

Ekonomienheten 

Webbredaktör 

Övriga berörda 

Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 4 Dnr VFN 2019-4 

 

Välfärdsnämndens delegationsordning samt förordnanden 2019 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 76 att ny politisk organisation ska 

inträda 2019-01-01 med inrättande av nya nämnder, däribland välfärdsnämnd. 

Reglemente är upprättat som anger välfärdsnämndens uppdrag och verksamhet. 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, ersättare, 

presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. Delegering innebär att 

nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 

ärenden. En del beslut kan endast delegeras till utskott men inte till tjänsteman, 

medan andra beslut inte får delegeras utan måste fattas av nämnden i sin 

helhet. Detta regleras i kommunallagen och de olika verksamhetsområdenas 

specifika lagstiftning.  

 

Med anledning av detta har förvaltningen upprättat ett förslag till 

delegationsordning utifrån nämndens ansvarsområden och förvaltnings-

organisation. Nämnden ska även att fatta beslut om återanmälan av 

delegationsbeslut till nämnden enligt 7 kap 8 § KL, vidaredelegering, 

förordnande och kompletterande beslutanderätt. 

 

Beredning 

Nämndsekreteraren/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-02  

Förslag till delegationsordning 2019-01-02  

 

Yrkanden 

Regina Johansson (S): göra redaktionell ändring i kapitel 1 Övergripande 

ärenden, att flytta delegation nr 1.3 som första delegation i kapitlet. 

 

Karl-Anders Andersson (C): göra ett förtydligande i kapitel 2 Individ- och 

familjeomsorg nr 2.92 att beslutet ska avse per månad.  

I samma kapitel nr 2.96, ändra ordet ”hans” till ”dennes/dennas”  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta anta välfärdsnämndens 

delegationsordning med ändringar enligt Regina Johansson (S) och Karl-Anders 

Anderssons (C) yrkanden och finner att nämnden antar välfärdsnämndens 

delegationsordning.  

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden antar förslag till delegationsordning att gälla från och med  

 2019-01-10. 

 

* Välfärdsnämnden beslutar att medge att förvaltningschefen har rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd att besluta istället.  

 

* Välfärdsnämnden beslutar att samtliga beslut fattade enligt nämndens 

delegationsordning, ska redovisas till nämnden vid det sammanträde 

närmast efter det att beslutet fattades. Redovisningen avser även beslut 

som förvaltningschefen vidaredelegerat till annan anställd.  

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

 

forts. § 4 

 

* Välfärdsnämnden beslutar att när brådska råder och nämndens 

nästkommande möte inte kan avvaktas, delegera beslutanderätten till  

 välfärdsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice 

ordförande, i den ordningen (6 kap. 39 § KL). 

 Besluten ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

  

* Förordnanden 

Välfärdsnämnden beslutar att när brådska råder och utskottets 

nästkommande möte inte kan inväntas, förordna välfärdsnämndens 

utskotts ordförande Johnny Ernflykt, ersättare 1:e vice ordförande 

Christoffer Wallin och 2:e vice ordförande Karl-Anders Andersson att 

besluta i följande ärenden; 

   

Kommunallagen (KL):  

-6 kap 39 § KL - Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras och inte 

kan vänta till nästa sammanträde, som avser utskottets handläggningsområden i 

individärenden inom Individ- och familjeomsorg, LSS, socialpsykiatri, 

asyl/integration samt alkoholtillståndsärenden. 

 

Kommunallagen (KL) och Socialtjänstlagen (SoL):   

-6 kap. 39 § KL 6 kap. 1-2 §§ SoL – Överklagande, yrkande om inhibition samt 

yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärenden enligt SoL, LVU och LVM, 

när ursprungsbeslutet fattats av välfärdsnämndens utskott. 

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM): 

-13 § LVM - Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare. 

 

-18b § LVM - Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM ska 

upphöra. 

 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU): 

-6 § 1 och 2 st. LVU - Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 

ungdom under 20 år. 

 

-11 § 1 och 3 st. LVU – Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden. 

 

-11 § 2 och 3 st. LVU - Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden. 

 

-27 § 2 st. LVU – Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 

 

-31 § LVU – Beslut om den unges umgänge med föräldre eller andra 

vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

när överenskommelse inte kan nås, här avses a) i avvaktan på utskottets beslut. 

 

-43 § 1 p. LVU – Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning. 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 4 

 

Socialjouren och presidiet: 

Välfärdsnämnden beslutar att förordna följande personer att besluta om 

 

-43 § 2 p. LVU – Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut 

om vård eller omhändertagande med stöd av LVU, samt återkallande av 

polishandräckning; 

Välfärdsnämndens utskotts ordförande Johnny Ernflykt, ersättare för denne är 

1:e vice ordförande Christoffer Wallin och därefter 2:e vice ordförande  

Karl-Anders Andersson. 

Avdelningschef Clarie Engström och förvaltningschef Rickard Persson.  

I socialjouren förordnas socialsekreterare Carina Gustavsson, Marika Axelsson, 

Håkan Hansson, Solveig Larsson och Eva Nilsson. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämndsekreteraren för vidare befordran till; 

Välfärdsnämndens förvaltning/avdelningar 

Socialjouren 

Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 5 

 

Information om välfärdsnämndens förvaltning samt utbildningsplan för 

välfärdsnämnden 2019  

 

1. Förvaltningschefen presenterar välfärdsnämndens övergripande 

förvaltningsorganisation med förvaltningens tre avdelningar Individ- och 

familjeomsorg, Stöd, Vård- och äldreomsorg, samt övrig verksamhet.  

Avdelningscheferna informerar om respektive verksamhets ansvarsområde och 

hur verksamheterna har det i nuläget med kommande utmaningar. 

Enhetschef för biståndsenheten (övrig verksamhet) informerar om vilken typ av 

ansökan om insatser som handläggs inom LSS, äldreomsorg och socialpsykiatrin.  

 

2. En utbildningsplan är upprättad för att ge nämnden information varje möte 

under 2019, kring olika lagar som nämnden kommer att komma i kontakt med 

och som styr mycket av nämndens verksamheter, till exempel Socialtjänstlagen 

(SoL). Förvaltningens verksamhetsutvecklare informerar om preliminärt upplägg 

av utbildningsplanen och inbjuder ledamöterna att komma med önskemål. 

 

3. Avdelningschef för Individ- och familjeomsorg ger nämnden information om 

den sekretesslagstiftning som gäller för anställda och politiker som i sin 

anställning eller uppdrag får ta del av uppgifter om enskild person. Ledamöter 

och ersättare har även tagit del av utskickad skriftlig information kring sekretess 

och tystnadsplikt. Information ges också kring jäv och hur man ska förhålla sig 

till personliga kunskaper om individer som behandlas i ett ärende inom 

socialtjänsten.  

 


