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KALLELSE
Social- och omvårdnadsnämnden
Dag och tid:

2019-01-08 kl. 10:00

Plats:

Sessionssalen

Justerare:

Peter Friberg (M)

Kallade
Ledamöter
Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordförande, Ingvar
Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S), Mattias Ezelius (S),
Helena Nylén (L), Fredrik Kvist (M), Marianne Andersson (SD).
Ersättare
Marianne Gustavsson (S), Sara Hammar (S), Nils Werner (S), Håkan
Daremark (KD), Josette Rask (C), Camilla Graaf (M), Bill Malm (M), Per
Nordström (SD).

ÄRENDEN
1
Godkännande av föredragningslista
2

Information från omvårdnadschef och socialchef

3

Beslut om val av social- och omvårdnadsnämndens
arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022

2018/295

4

Beslut om förordnande av beslutanderätt

2018/304

5

Beslut om val av ledamot och ersättare till kommunala
pensionärsrådet för mandatperioden 2019 - 2022

2018/296

6

Beslut om nominering av ledamot och ersättare i
folkhälsorådet för mandatperioden 2019 - 2022

2018/297

7

Beslut om nominering av två representanter till
ledningsgruppen för översiktlig planering tillika
plankommittén för mandatperioden 2019 - 2022

2018/298
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-12
Ärendenummer
2018/295

Social- och omvårdnadsnämnden

Henrik Lennartsson
0502-60 60 00
henrik.lennartsson@tidaholm.se

Val av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för
mandatperioden 2019 - 2022
Ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja ledamöter och ersättare i
social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 –
2022.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Val av social- och omvårdnadsnämndens
arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 2022”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2018-12-12.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
–
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-19
Ärendenummer
2018/304

Social- och omvårdnadsnämnden

Henrik Lennartsson
0502-60 60 00
henrik.lennartsson@tidaholm.se

Förordnande av beslutanderätt
Ärendet
Ärendet gäller förordnande av beslutanderätt avseende bedrivande av
myndighetsutövning enligt LVU (Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om
vård av unga) samt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall 1998:870).
Förordnandet avser de fem ordinarie ledamöterna i social- och
omvårdnadsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Förordnande av beslutanderätt”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2018-12-19.
Utredning
I Lagen om vård av unga (LVU) medges delegering till ”ordföranden eller
någon annan ledamot som nämnden har förordnat” i ärenden som avser
beslut omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, beslut om placering
enligt 11 § LVU samt beslut om tillfälligt flyttförbud enligt 27 § LVU.
Gällande bestämmelser kring hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 p
LVU samt beslut om umgängesbegränsning 14 § 2 st 2 p LVU finns det ingen
uttrycklig möjlighet att delegera eller förordna beslutanderätt. Det finns
emellertid utrymme att enligt 6 kap 39 § Kommunallagen ”… uppdra åt
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas”. I gällande rättspraxis anses detta vara tillämpbart i
brådskande fall som avser beslut om umgängesbegränsning och
hemlighållande av vistelseort. Den som anses behörig är i det fallet
socialnämndens ordförande eller vice ordförande när denne tjänstgör som
ordförande.
I Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) medges delegering till
”nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har
förordnat” i ärenden som avser omedelbart omhändertagande enligt 13 §
LVM.
Barnrättsbedömning
Se bilaga ”Barnrättsbedömning”
Utredningens slutsatser
Nämnden föreslås besluta förordna beslutanderätt enligt ovan.
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att i ärenden
som rör omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, placering enligt
11 § LVU samt tillfälligt flyttförbud enligt 27 § LVU förordna
beslutanderätt till följande personer:
Anna Zöögling
Peter Friberg
???
???
???
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att i ärenden
som rör hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 p LVU samt
umgängesbegräsning enligt 14 § 2 st 2 p LVU förordna beslutanderätt
till social- och omvårdnadsnämndens ordförande Anna Zöögling och
vice ordförande Peter Friberg.
- Förvaltningen föreslår social- och omvårdnadsnämnden att i ärenden
som rör omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM förordna
beslutanderätt till följande personer:
Anna Zöögling
Peter Friberg
???
???
???
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BARNRÄTTSBASERAT BESLUTSUNDERLAG
2018-12-19
Ärendenummer
2018/304

Social- och omvårdnadsnämnden

Henrik Lennartsson
0502-60 60 00
henrik.lennartsson@tidaholm.se

Barnrättsbaserat beslutsunderlag
1. Vilka barn berörs av beslutet? (till exempel alla barn 0-18 år i kommunen,
barn i en viss årskurs, barn i ett visst bostadsområde, barn som talar ett visst
modersmål, barn med en funktionsnedsättning, barn med en hälsorisk etc.)
De barn som berörs av beslutet är barn som är föremål för
myndighetsutövning med stöd av Lagen om vård av unga (LVU).
2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på
någon grund, till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning,
könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför
beslutet?
Alla barn har rätt till att skyndsamt kunna ges skydd om behovet uppstår. Att
förordna beslutanderätt till arbetsutskottets ledamöter då nämndens beslut
sällan kan avvaktas är en förutsättning för att det ska kunna ske skyndsamt.
3. Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa
komma i främsta rummet. Barnets bästa kan baseras på evidensbaserad
forskning, rådande praxis eller beprövad erfarenhet. Det är inte givet att ett
beslut gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en homogen grupp
utan individer. Ett beslut kan också ha olika konsekvenser för barn på kort och
lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet.
Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan
tillgodose (alla eller vissa) barns bästa på grund av till exempel otillräckliga
resurser, vad gör vi för att ändå säkerställa barns rättigheter?
Socialtjänstens bedömningar görs utifrån metoden BBIC (Barnens bästa i
centrum). LVU är en skyddslagstiftning som syftar till att skydda barn som
utsätts för till exempel våld, övergrepp eller andra missförhållanden.
4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39
etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential.
Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp.
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Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor?
Lagen om vård av unga syftar till att skydda barn vars hälsa och utveckling
riskerar att lida allvarlig skada. De bestämmelser som förordnandet av
beslutanderätten avser kan ofta inte avvaktas och då är det av yttersta vikt att
beslut kan tas skyndsamt för att undvika att barnen i fråga lider skada.
5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn
har rätt till inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De
har rätt att ta del av information på ett lättillgängligt sätt.
Hur har barn varit delaktiga inför beslutet? Om barn inte har varit delaktiga,
varför? Kan vi finna andra undersökningar om vad barn har tänkt i liknande
frågor?
Ingen sådan bedömning har gjorts.
Vilka åsikter har barn lagt fram?
–
Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst
information?
Ingen sådan bedömning har gjorts.
6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida).
4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter.
6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad.
9. Barnen ska inte skiljas från sina föräldrar utom när det är för barnets bästa.
19. Barnet ska skyddas från våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande.
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina
föräldrar.
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa.
26. Barnet har rätt till social trygghet.
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard.
33. Barnet ska skyddas mot narkotika.
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande.
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Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör
arbetet lokalt. Här beskrivs artiklarna kortfattat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ett barn är en person under 18 år.
Barnet har rätt att inte diskrimineras.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter.
Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran.
Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad.
Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet.
Barnet har rätt att behålla sin identitet.
Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa.
Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening.
Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande.
Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad.
Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill.
Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls.
Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet.
Barnet har rätt till sitt privatliv.
Barnet har rätt till lättillgänglig information.
Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.
Staten ska hjälpa föräldrarna.
19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande.
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar.
21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat.
22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar.
23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika
villkor.
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa.
25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra.
26. Barnet har rätt till social trygghet.
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard.
28. Barnet har rätt till utbildning.
29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter.
30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin
religion och sitt språk.
31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur.
32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande.
33. Barnet ska skyddas mot narkotika.
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
35. Barnet ska skyddas mot barnhandel.
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande.
37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff.
38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat.
39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp.
40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott.
41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än
barnkonventionen ska de gälla istället.
42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna.
43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-12
Ärendenummer
2018/296

Social- och omvårdnadsnämnden

Henrik Lennartsson
0502-60 60 00
henrik.lennartsson@tidaholm.se

Val av ledamot och ersättare till kommunala pensionärsrådet för
mandatperioden 2019 - 2022
Ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden har att välja en ledamot och en ersättare i
kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2019 – 2022.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Val av ledamot och ersättare till kommunala
pensionärsrådet för mandatperioden 2019 – 2022”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2018-12-12.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
–
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-12
Ärendenummer
2018/297

Social- och omvårdnadsnämnden

Henrik Lennartsson
0502-60 60 00
henrik.lennartsson@tidaholm.se

Nominering av ledamot och ersättare i folkhälsorådet för
mandatperioden 2019 - 2022
Ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden har att nominera en ledamot och en
ersättare i folkhälsorådet för mandatperioden 2019 – 2022.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Nominering av ledamot och ersättare i folkhälsorådet
för mandatperioden 2019 – 2022”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2018-12-12.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
–
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-12
Ärendenummer
2018/298

Social- och omvårdnadsnämnden

Henrik Lennartsson
0502-60 60 00
henrik.lennartsson@tidaholm.se

Nominering av två representanter till ledningsgruppen för
översiktlig planering tillika plankommittén för mandatperioden
2019 - 2022
Ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden har att nominera två representanter till
ledningsgruppen för översiktligt planering tillika plankommittén för
mandatperioden 2019 – 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ”Nominering av två representanter till ledningsgruppen för
översiktlig planering tillika plankommittén för mandatperioden 2019 – 2022”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2018-12-12.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
–
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