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§ 71 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-22 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-12-06 
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§ 72 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/730-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-10-26 
avseende ärendet "Tekniska nämndens redovisning av utvärdering av intern 
hyressystemet" § 163 

SF 2022/731-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-10-26 
avseende ärendet "HessleCity - Bildande av ny samverkansorganisation samt 
samfinansiering 2023-2026" § 164 

SF 2022/117-10 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar Brå 2022-11-17 

SF 2022/764-1 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar Anhörigråd 

SF 2022/770-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-11-21 
avseende ärendet "Val av socialnämnd" § 122 

SF 2022/771-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-11-21 
avseende ärendet "Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare i de av 
kommunfullmäktige förrättade valen" § 143 

SF 2022/772-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-11-21 
avseende ärendet "Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 2022" 
§ 146 

SF 2022/778-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 
avseende ärendet "Månadsuppföljning per den 31 oktober 2022" § 179 
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SF 2022/787-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 
avseende ärendet " V al av ledamöter i Brotts förebyggande rådet" § 190 

SF 2022/337-10 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar styrgruppen Tre förvaltningar 
2022-11-18 
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Socialnämnden 

§ 73 

Förslag tillägg delegationsordning 
Dnr: SF 2022/762 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta delegationsordningen med föreslagna revideringar 
och med tillägget att under punkt 1.1.2 tydliggöra i kommentarerna att det är en av 
verksamhetschef särskilt utsedd socialsekreterare. 

Närvarorätt 
Jurist Marita Elghagen beviljas närvaro för föredragning av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Revideringen som föreslås i detta ärende är först en ny punkt i 
delegationsordningen som reglerar vem som utser ombud att föra nämndens talan i 
domstol. 

I 10 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001 :453) anges att: 

Socialnämnden skall galv eller genom ombud fo'ra kommunens talan i mål och ärenden som enligt 
denna lag eller annan fo'ifattning ankommer på socialnämnden. 

Den punkt som tidigare använts vid frågor om utseende av ombud är utformad 
enligt följande: 

4.4 ÖVERKLAGANDE, SoL och FL 

4.4.1 Beslut om att föra talan i 10:2 § SoL ve Avser talan i ärenden som 
ärende eller mål vid allmän ankommer på socialnämnd 
domstol eller och som är delegeringsbart 
förvaltningsdomstol (se eller som inte redan finns 
anm) under annan punkt, ex 2.4.5 

om faderskap och 3.2.13 om 
ersättningstalan återkrav. Se 
även socialnämndens 
reglemente Överflyttning av 
vårdnad enligt FB 6 kap är inte 
delegeringsbart och omfattas 
inte av denna punkt. 

Ovanstående punkt ( 4.4.1) reglerar snarare frågan om vem som får väcka talan i 
domstol än frågan om vem som får utse ombud att föra nämndens talan. Punkten 
omfattar därför inte ärenden som rör bl.a. överflyttning av vårdnad enligt 
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föräldrabalk.en. Denna ordning har skapat oklarheter i samband med att 
familjerättsenheten ombeds styrka sin behörighet att agera ombud i dessa ärenden. 
Ett förtydligande i detta avseende är därför påkallat. Utifrån delegationsordningens 
utformning föreslås att det införs en ny punkt i avsnitt 4.4 Överklagande, S oL och FB 
som enbart rör frågan om att utse ombud att föra nämndens talan i domstol, se 
gulmarkerad text i bilaga 1. 

Den andra revideringen gäller delegation av beslut att inte inleda utredning enligt 11 
kap. 1 § socialtjänstlagen.Under avsnitt 1.1. Inleda utredning föreslås en ändring 
under punkten 1.1.2 Beslut att inte inleda utredning. Beslut att inte inleda utredning 
enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen har varit delegerat till enhetschef. Denna 
delegation föreslås ändras till att även omfatta en särskilt utsedd socialsekreterare. 
Tillägget kommer att förenkla handläggningen i samband med tillfälliga 
arbetsanhopningar och frånvaro. Förslaget framgår av grönmarkerad text i bilaga 1. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Inga kända 

Barnperspektivet 

Ej tillämplig på detta beslut 

Miljökonsekvenser 

Inga kända 

Facklig samverkan 

Har ej gjorts 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-06, § 72, föreslå Socialnämnden 
besluta att anta delegationsordningen med föreslagna revideringar. 

Sänt till: 
Marita Elghagen 
Jurist 
Socialförvaltningen 
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§ 74 

Socialchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

Tillförordnad Socialchef, Anders !versen informerar om processen med att 
identifiera kostnadsbesparingar för att förhålla sig till de besparingskrav 
Socialnämnden har att förhålla sig till 2023 på 12,3 miljoner. 
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§ 75 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Magnus Akeborn (V) ställer en fråga om hur läget ser ut för kommunens hemlösa i 
det kalla vintervädret. Petter Hector, verksamhetschef informerar nämnden om att 
kommunens härbärge i dagsläget inte är fullbelagt. Den som behöver en plats har 
goda chanser att få en plats för natten. 
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§ 76 

Julhälsning och tack till Socialnämnden 2019-2022 

Beskrivning av ärendet 
Robin Gustavsson (KD) tackar Socialnämnden för denna mandatperiod och önskar 
Socialnämnden och Socialförvaltningen en god jul och ett gott nytt år. 

Blivande ordförande Sven Lundh (SD) tackar Robin Gustavsson (KD) för hans 
ordförandeskap och engagemang i Socialnämnden med att räcka över en blomma. 

Tillförordnad socialchef, Anders !versen tackar Socialnämnden åt 
Socialförvaltningens vägnar. 
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