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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Plats och tid

Traversen, Järnkontoret, Nödinge samt via ljud- och
bildöverföring (Teams)
kl. 08.30-12.35, ajourneras kl. 11.00-11.05

Beslutande

Tyrone Hansson (FIA), ordförande
Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande
Lars Kopp (M), 2:e vice ordförande, närvarande via ljudoch bildöverföring

Elaine Björkman (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Karin Heimdal (S), närvarande via ljud- och bildöverföring
Renèe Palmnäs (FIA), närvarande via ljud- och bildöverföring
Jenny Sandkvist (MP), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Christer Pålsson (V), närvarande via ljud- och bildöverföring
Rune Karlsson (SD), närvarande via ljud- och bildöverföring
Inga-Lena Lindenau (L), närvarande via ljud- och
bildöverföring
Tjänstgörande
ersättare

Ronny Alm (SD) ersätter Puck Jonson Palm (SD),

Närvarande
ersättare

Monika Hermansson Westberg (S), närvarande via ljud- och

närvarande via ljud- och bildöverföring

bildöverföring

Krister Hemström Bergenhus (S), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Kristina Fogelklou (M), närvarande via ljud- och
bildöverföring

Fuad Karimli (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Hanna Bendz (C), närvarande via ljud- och bildöverföring
Annica Westdahl Eriksson (SD), närvarande via ljud- och
bildöverföring
Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats
och tid

Järnkontoret, Nödinge, [2021-06-10 kl. 12.35]

Paragrafer

§§ 37 - 41

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Johansson
Ordförande
Tyrone Hansson
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Justerande
Dennis Ljunggren
Övriga närvarande

Kristin Johansson, nämndsekreterare
Ebba Gierow, sektorchef
Mattias Leufkens, administrativ chef enheten för
ledningsstöd och utveckling
Iréne Blomqvist, verksamhetschef individ- och
familjeomsorg
Annika Frisk Spångberg, enhetschef familjehems- och
familjerättsenheten

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale
kommuns webbplats.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-10

Tillkännages från och med

2021-06-11

Tillkännages till och med

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Järnkontoret, Nödinge

Intygar

Kristin Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Innehåll

SN § 37 Revidering av delegeringsordningen
avseende rätt att utse ombud att föra
kommunens eller socialnämndens talan i
domstol

4-6

SN § 38 Ansökan enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken
om särskilt förordnad vårdnadshavare

7

SN § 39 Ansökan enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken
om särskilt förordnad vårdnadshavare

8

SN § 40 Revidering av delegeringsordningen
avseende dödsbohandläggning

SN § 41 Tillfällig delegering av beslutanderätt i
alkohol- och tobaksärenden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

9 - 10

11 - 12

4(12)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 37

Dnr S.N.2021.68

Revidering av delegeringsordningen avseende rätt att
utse ombud att föra kommunens eller
socialnämndens talan i domstol
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet
med nedanstående förslag,
att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2021-06-10,
att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Förslag

Allmänna och gemensamma bestämmelser
Beslut

Lagrum

Utse ombud att föra
6 kap. 15 § KL,
kommunens eller
23 § Allmän stadga
socialnämndens talan i
10 kap. 2 § SoL
domstol och andra myndigheter

Delegat

Ersättare

Sektorchef

Respektive
VC

Kommentar
Beslut att utfärda fullmakt ska anses innefatta beslut att väcka eller föra talan,
utom i de fall ett sådant beslut är förbehållet socialnämnden, ett utskott,
ordföranden eller annan ledamot i nämnden.
Delegeringen omfattar dock inte utfärdande av fullmakt som har delegerats
avseende mål enligt LVU och LVM, då detta är särskilt delegerat i föreliggande
delegeringsordning.
Delegeringen omfattar
1. mål eller ärenden som socialnämnden genom Allmän stadga för styrelser
och nämnder i Ale kommun eller annat kommunfullmäktigebeslut har erhållit
rätten att föra kommunens talan i samt
2. mål eller ärenden som ankommer på socialnämnden på grund av lag eller
annan statlig författning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

5(12)

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Beslut

Lagrum

Delegat

Utse ombud att föra 10 kap. 2 § SoL
kommunens eller
socialnämndens talan
i allmänna
förvaltningsdomstolar i mål
enligt LVU

Ersättare

Enhetschef IFO VC IFO

Kommentar
Utnyttjande av fullmakt förutsätter att ett särskilt beslut att föra talan har fattats
i de fall ett sådant beslut enligt LVU eller 10 kap. 4 § SoL är förbehållet
socialnämnden, ett utskott, ordföranden eller annan ledamot i nämnden.
När enhetschef individ- och familjeomsorg är den som ska utses som ombud
får ersättaren utfärda fullmakt.
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Beslut

Lagrum

Delegat

Utse ombud att föra 10 kap. 2 § SoL
kommunens eller
socialnämndens talan
i allmänna
förvaltningsdomstolar i mål
enligt LVM

Ersättare

Enhetschef IFO VC IFO

Kommentar
Utnyttjande av fullmakt förutsätter att ett särskilt beslut att föra talan har fattats
i de fall ett sådant beslut enligt LVM eller 10 kap. 4 § SoL är förbehållet
socialnämnden, ett utskott, ordföranden eller annan ledamot i nämnden.
När enhetschef individ- och familjeomsorg är den som ska utses som ombud
får ersättaren utfärda fullmakt.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens
delegeringsordning avseende rätt att utse ombud att föra kommunens eller
socialnämndens talan i domstol, dels generellt enligt de allmänna reglerna i
kommunallagen (2017:725) och dels enligt 10 kap. 2 § socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, avseende mål enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, LVM. Förslaget är bättre anpassat till sektorns
verksamhet och behovet av snabb, effektiv och rättssäker ärendehantering.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Revidering av delegeringsordningen avseende rätt att utse
ombud att föra kommunens eller socialnämndens talan i domstol, 2021-05-21
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare
För kännedom

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef barn- och ungdomsenheten
Enhetschef familjehem- och familjerättsenheten
Enhetschef vuxenenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 40

Dnr S.N.2021.68

Revidering av delegeringsordningen avseende
dödsbohandläggning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förslag till revidering av socialnämndens delegeringsordning, i enlighet
med nedanstående förslag,
att den reviderade delegeringsordningen ska träda i kraft 2021-06-10,
att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Förslag

Ärvdabalken (1958:637), ÄB
Beslut

Lagrum

Delegat

Dödsboanmälan till Skatteverket

20 kap. 8 a § ÄB

Dödsbohandläggare

Provisorisk dödsboförvaltning

18 kap. 2 § ÄB

Dödsbohandläggare

Föranstalta om bouppteckning

20 kap. 2 § 2 st ÄB Dödsbohandläggare

Anmälan till Kammarkollegiet
(Allmänna arvsfonden)

17 § lagen (1994:243)Dödsbohandläggare
om Allmänna arvsfonden

Ordna gravsättning

5 kap. 2 § BL

Dödsbohandläggare

Ersättare (samtliga delegeringar ovan)
Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till revidering av socialnämndens
delegeringsordningen avseende dödsbohandläggning. I nuvarande
delegeringsordning finns delegerat att upprätta dödsboanmälan och att
ombesörja gravsättning. Det saknas emellertid delegering avseende så kallad
provisorisk dödsboförvaltning, föranstalta om bouppteckning samt anmälan till
Kammarkollegiet (vilken förvaltar Allmänna arvsfonden). Förslaget är bättre
anpassat till sektorns verksamhet och behovet av snabb, effektiv och rättssäker
ärendehantering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Revidering av delegeringsordningen avseende
dödsbohandläggning, 2021-05-21

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare
För kännedom

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling
Dödsbohandläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 41

Dnr S.N.2021.68

Tillfällig delegering av beslutanderätt i alkohol- och
tobaksärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att delegera beslutanderätten i alkoholärenden, när det gäller att bevilja
ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622), till enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling.
Avslagsbeslut delegeras till ordförande i socialnämnden. Denna tillfälliga
delegering ska gälla från och med den 10 juni 2021 till och med den 31 augusti
2021.
att delegera beslutanderätten i tobaksärenden, när det gäller att avslå
ansökningar om tillstånd att försälja tobaksvaror enligt 5 kap 1 och 3 §§ lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, till ordförande i socialnämnden.
Denna tillfälliga delegering ska gälla från och med den 10 juni 2021 till och
med den 31 augusti 2021.
att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Delegeringsordningen är ett levande dokument som fortlöpande måste
uppdateras för att anpassas till ny lagstiftning, föreskrifter och förändringar
inom kommunens verksamhet. Sektor socialtjänst har tagit fram ett förslag till
tillfällig delegering för sommaren 2021 gällande verksamhetsområde alkoholoch tobak, som är bättre anpassad till verksamheten under sommaren och
behovet av snabb, effektiv och rättssäker ärendehantering.
När det gäller att bevilja ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) föreslås beslutanderätten delegeras
till enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling. Avslagsbeslut föreslås
delegeras till ordförande i socialnämnden. Denna tillfälliga delegering är
nödvändig för att verksamheten ska fungera under sommaren på ett bra sätt,
eftersom socialnämnden inte sammanträder. Den tillfälliga delegeringen
föreslås gälla från och med den 10 juni 2021 till och med den 31 augusti 2021.
När det gäller att avslå ansökningar om tillstånd för försäljning av tobaksvaror
enligt 5 kap 1 och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
föreslås beslutanderätten delegeras till ordförande i socialnämnden. Denna
tillfälliga delegering är nödvändig för att verksamheten ska fungera under
sommaren på ett bra sätt, eftersom socialnämnden inte sammanträder. Den

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

tillfälliga delegeringen föreslås gälla från och med den 10 juni 2021 till och
med den 31 augusti 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Tillfällig delegering av beslutanderätt i alkohol- och
tobaksärenden, 2021-05-27
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare
För kännedom

Enhetschef enheten för ledningsstöd och utveckling
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

