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Sociala myndighetsnämnden 2023-02-07 

 

 

 

Plats och tid Årholmen, 2023-02-07, klockan 08:15 

Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
 Maria Sörqvist (C) 
 Josef Lind (M) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Britt-Marie Andrén Karlsson (S) och Maria Sörqvist (C) 

Justeringens  Digital justering 
plats och tid  

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 7-11 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörqvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Sociala myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-07 

Datum för anslags 2023-02-13 Datum för anslags 2023-03-07 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset, Sektor omsorg, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Glenn Patriksson (S) 
Elise Norberg Pilhem (V) 
 
Övriga deltagare 
Lena Gardtman, sektorchef 
Helena Arvedahl, nämndsekreterare 
Anna-Karin Jansson Argani, enhetschef IFO Barn och Unga §§ 8-9 
Hanna Bernmar, enhetschef IFO vuxen § 10 
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§ 7 SM/2023:5 

Förordnande av befattningshavare när nämndbeslut inte kan inväntas 
 

Sociala myndighetsnämndens beslut 
Sociala myndighetsnämnden beslutar att: 

1. Utöver nämndens ordförande även utse nämndens vice ordförande Maria Sörqvist (C) som 
beslutsfattare att kunna besluta om att begära polishandräckning för att föra den unge till 
läkarundersökning enligt 43 § 1 st LVU, när nämndbeslut inte kan inväntas. 

2. Förordnandet gäller tills annat beslut fattas, eller så länge uppdraget som ordinarie ledamot i 
SMN kvarstår. 

3. Lägga till vice ordförande som delegat i SMN delegeringsordning punkt 119. 

Sammanfattning av ärendet 
Vissa beslut enligt LVU och LM är ibland så brådskande att nämndbeslut inte kan inväntas, därför 
föreslås att nämnden förordnar vice ordförande att fatta beslut enligt 43 § 1 st LVU så att kravet på 
skyndsamhet inte eftersätts.  
Beslut tagna genom förordnande skall anmälas för kännedom till nästkommande sammanträde i 
Sociala myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27 
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 8 SM/2023:1 

Personärenden 2023 
 

Sociala myndighetsnämndens beslut 

Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1007-1029. 
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§ 9 SM/2023:2 

Genomgång placeringar BoU 2023 
 

Sociala myndighetsnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång av aktuella placeringar barn och unga. 
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§ 10 SM/2023:3 

Genomgång placeringar vuxen 2023 
 

Sociala myndighetsnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång av aktuella placeringar vuxen. 
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§ 11 SM/2023:4 

Anmäls för kännedom - delegationslistor 2023 
 

Sociala myndighetsnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
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