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Datum för 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-18 

Nostrarummet, Tingshuset, 2023-01-18, kl. 13.15-15:45. 

Anna Karlsson (S) ordförande 
Gunnar Jaxell Karlsson (M) vice ordförande 
Eva Karlsson (LPo) andre vice ordförande 
Lars-Erik Larsson (NP) 
Anneli Kammerland 
Ulrika Magren (V) 
Carolina Sköld (M) 
ldriz Sahiti (S) 
Birgitta Ahl (SO) 

Lovisa Lundqvist, nämndsekreterare 
Fredrik Bergström, förvaltningschef socialförvaltningen 
Markus Eriksson (S) 
Kent Nilsson (S) 
Pia-Maria Johansson (LPo) 
Susanne Swanston Kurtson (C) 

ldriz Sahiti (S) 

:~::j~~-DI-~ 
.. ~~ .. . ~~····································· 
Anna Karlsson (S) 

.. I /2.4.~.1.! ........ ... .......................... ..................... . 
ldriz Sahiti . (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2023-01-18 

Datum för 

2023- 01- '2, \ anslags nedtagande 

Socialnämndens kansli, Tingshuset 

··~ ···· ·~~ ................................... :. 
Anna Karlsson, ordförande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-18 2 

SN § 1 dnr SON2023-009 

Presentation av Socialnämndens ledamöter 

Ordförande Anna Karlsson (S) informerar nämnden om hur presentationsrun
dan ska gå till; ledamöter, ersättare och personer med insynsplats ska sätta 
sig två och två och presentera sig för varandra. När ca 10-15 minuter gått 
ska varje par presentera varandra för nämnden. 

Socialnämnden beslutar 

att informationen förs till protokollet. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-18 

SN § 2 dnr SON2023-01 O 

Information om Socialnämndens verksamhetsområde, sekretess, 
utbildningar m.m. 

Sida 

3 

Förvaltningschef för socialförvaltningen, Fredrik Bergström, informerar om de 
olika verksamhetsområden som Socialnämnden ansvarar för och de olika 
perspektiv som finns att jobba utifrån inom förvaltningen och verksamhet
erna. 

Nämndsekreterare, Lovisa Lundqvist, ger övergripande information om den 
sekretess som Socialnämnden och dess arbetsutskott har att förhålla sig till, 
med tillhörande information om jäv. Nämndsekreterare stämmer av att samt
liga i nämnden skrivit under sekretessförbindelse och har med extra exem
plar av förbindelsen för de fall det saknas underskrifter från ledamöterna. 

Förvaltningschef socialförvaltningen ger information om vad för typ av utbild
ningsinsatser som är planerade för Socialnämnden och dess arbetsutskott. 

Socialnämnden beslutar 
att informationen förs till protokollet. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2023-01-18 4 

SN § 3 dnr SON2023-008 

Information om tjänstemannaorganisationen, socialförvaltningen 

Socialchefen informerar om vilka förändringar som skett hittills och vilka som 
är planerade inom tjänstemannaorganisationen inom socialförvaltningen. 

Socialnämnden beslutar 
att informationen förs till protokollet. 

Protokollsutdrag till 
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2023-01-18 5 

SN § 4 

Beslut om delegationsordning för Socialnämnden 

Inför den nya mandatperioden med start 2023 antog kommunfullmäktige i 
Nora kommun en ny politisk organisation. Den nya organisationen innebär att 
nämnder inrättas för bildningsområdet och det sociala området istället för de 
utskott och den individnämnd som tidigare funnits. 

Den nya politiska organisationen innebär också att nya reglementen styr an
svarsfördelningen mellan kommunens olika nämnder och att nya delegat
ionsordningar behöver tillskapas för att avspegla ansvarsfördelningen enligt 
reglementena och bidra till en effektiv kommunal verksamhet. Nya delegat
ionsordningar för kommunstyrelsen såväl som för bildningsnämnden och so
cialnämnden har varit under arbete under 2022 men har ännu inte färdig
ställts. 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige fattade beslut om att bemyndiga 
Socialnämndens ordförande att fatta beslut om delegation för Socialnämnden 
till dess att nämnden beslutat om ny delegationsordning (KS § 167 /2022, KF 
§ 122/2022), från tiden 2023-01-01 till dess att nämndens beslut om ny dele
gationsordning vunnit laga kraft.

Socialnämndens ordförande fattade den 1 januari 2023 beslut om delegation 
i enlighet med 6 kap. 37-39 §§ Kommunallag (2017:725), 7 kap. 5-8 §§ Kom
munallagen och 10 kap. 4-6 §§ Socialtjänstlag (2001 :453). Beslutet innebar 
att Individnämndens delegationsordning, antagen 2015-05-04 § 2, senast re
viderad 2022-10-04 § 189, ska gälla för kommunens verksamheter som är 
kopplade till Socialnämnden till dess att en ny delegationsordning är beslu
tad om och har vunnit laga kraft. 

Till dess att en ny delegationsordning är framtagen för Socialnämnden har nu 
nämnden att ta ställning till beslut om att samtliga individärenden, som inte 
redan är delegerade enligt ovan ordförandebeslut per den 1 januari 2023 och 
som enligt lag inte måste beslutas av nämnden, ska hanteras av och beslu
tas om i Socialnämndens arbetsutskott. 

Socialnämnden beslutar 
1. att samtliga individärenden, som inte redan är delegerade enligt ordföran
debeslut per den 1 januari 2023, ska hanteras och beslutas om av Social
nämndens arbetsutskott. Beslut som enligt lag inte får delegeras beslutas om
av nämnden.
2. att delegationer i nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen,
som omfattar Socialnämndens ansvarsområde enligt Socialnämndens regle
mente, antas till Socialnämndens delegationsordning tills ny delegationsord
ning för Socialnämnden tagits fram.
3. att paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2023-01-18 

SN § 5 dnr SON2023-012 

Information om reglemente för Socialnämnden 

Ordförande och nämndsekreterare informerar om Socialnämndens regle
mente. 

Socialnämnden beslutar 

6 

att hemställa kommunstyrelsen om revidering av § 15 i Socialnämndens reg
lemente. 

Protokollsutdrag till 
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2023-01-18 7 

SN § 6 dnr SON2023-013 

Val av ledamöter till Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens arbetsutskott ska bestå av fem ordinarie ledamöter. 

Följande tre ledamöter är redan beslutade av Kommunfullmäktige till Social
nämndens arbetsutskott: 

• Ordförande: Socialnämndens ordförande, Anna Karlsson (S)
• Vice ordförande: Socialnämndens vice ordförande, Gunnar Jaxell

Karlsson (M)
• Andre vice ordförande: Socialnämndens andre vice ordförande, Eva

Karlsson (LPo)

Två ledamots platser återstår för Socialnämnden att fylla, nedan ledamöter 
har nominerats: 

Från majoriteten 
• Kent Nilsson (S)

Från oppositionen 
• Ulrika Mogren (V)

Socialnämnden beslutar 

att välja följande ledamöter till Socialnämndens arbetsutskott: 

• Kent Nilsson (S)
• Ulrika Mogren (V)

Protokollsutdrag till 
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2023-01-18 8 

SN § 7 dnr SON2023-014 

Beslut om sammanträdesplan för Socialnämnden och Socialnämndens 
arbetsutskott 

Förslag till sammanträdesplan för Socialnämnden och Socialnämndens ar
betsutskott har tagits fram av nämndsekreterare i samråd med kommunsek
reterare, förvaltningschefer, IFO-chef, biträdande enhetschefer IFO och Soci
alnämndens ordförande. 

Förslaget följer enligt nedan: 

Arbetsutskottet sammanträder i regel kl. 08.30 

Arbetsutskottet 

• Onsdag 18 januari (ordf.beslut)

• Tisdag 24 januari

• T cx-so.c...e q fu'bnu:w-'1
• Tisdag 28 februari

• Tisdag 21 mars

• Tisdag 11 april

• Tisdag 2 maj

• Tisdag 23 maj

• Måndag 12 juni

• Tisdag 27 juni

Sommaruppehåll under Juli månad

• Tisdag 1 augusti

• Tisdag 22 augusti

• Tisdag 12 september

• Tisdag 3 oktober

• Tisdag 24 oktober

• Tisdag 7 november

• Tisdag 28 november

• Tisdag 19 december

Socialnämnden sammanträder i regel kl. 13 .15 

Socialnärrviden 

• Onsdag 18 januari (ordf.beslut)

• Tisdag 21 februari

• Tisdag 14 mars

• Tisdag 4 april

• Tisdag 25 april

• Måndag 15 maj

• Onsdag 7 juni

• Onsdag 28 juni

Sommaruppehåll under juli månad

• Torsdag 24 augusti

• Tisdag 19 september

• Tisdag 17 oktober

• Tisdag 21 november

• Tisdag 12 december

Ordförande Anna Karlsson (S) föreslår att arbetsutskottets sammanträde den 
24 januari 2023 ställs in eftersom ärenden som behöver beslutas om i direkt 
närtid kommer behandlas av Socialnämndens arbetsutskott den 18 januari 
2023. 

Socialnämnden beslutar 
att anta förslaget om sammanträdesplan enligt ovan specifikation med datum 
och tider, med ändringen att sammanträdet för arbetsutskottet tisdag den 24 
januari 2023 ställs in. 

Protokollsutdrag till 
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SN § 8 dnr SON2023-015 

Beslut om jourschema för Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens ordförande har i beslut per den 1 januari 2023 beslutat om 
jouren för vecka 1, 2 och 3 år 2023. 

Jourschema för resten av året 2023 ska Socialnämnden fatta beslut om: 

Förslag från nämndsekreterare utifrån tidigare schemaläggning för Individ
nämnden är utgångspunkt rullande schema med jour var femte vecka. Leda
möterna kan vid behov byta veckor eller dagar sinsemellan och meddelar by
ten till dels IFO-chef, dels nämndsekreterare. 

Förslag till jourschema: 

I Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 

V. 1 v.2 v.3 V. 4 V. 5

V. 6 V. 7 V. 8 V. 9 V. 10

V. 11 V. 12 V. 13 V. 14 V. 15

V. 16 V. 17 V. 18 V. 19 V. 20

V. 21 v.22 V. 23 V. 24 v.25

V. 26 v.27 v.28 v.29 v.30

V. 31 v.32 v.33 v.34 v.35

v.36 v.37 v.38 v.39 v.40

v.41 v.42 v.43 v.44 v.45

v.46 v.47 v.48 v.49 v.50

v.51 v.52

Socialnämnden beslutar 
1. att Socialnämndens arbetsutskotts ledamöter har jour var femte vecka en
ligt ovan schema.
2. att byten av veckor och dagar för jouren får göras av ledamöterna sinse
mellan, och ska av ledamöterna meddelas till lFO-chef och nämndsekrete
rare omgående.
3. person 1 i schemat är Gunnar Jaxell Karlsson, person 2 är Anna Karlsson,
person 3 är Eva Karlsson, person 4 är Kent Nilsson och person 5 är Ulrika
Magren.

Protokollsutdrag till 
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SN § 9 dnr SON2023-016 

Beslut: val av dataskyddsombud 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020 § 100 att utse Nathalie 
Holvik till data-skyddsombud för kommunstyrelsen i Nora kommun. Tjänsten 
som dataskyddsombud delas mellan kommunerna Hällefors, Nora, Samhälls
byggnads-förbundet Bergslagen och Lindesbergs kommun. 

Nathalie Holvik gick på föräldraledighet i november 2022 och nytt ombud be
hövde utses under tiden för hennes föräldraledighet. Förslaget till nytt data
skyddsombud var Laura Gashi för perioden 1 november 2022 till 31 augusti 
2023, vilket bifölls av kommunstyrelsen § 123/2022. Motsvarande beslut togs 
i Individnämnden§ 221/2022. 

I och med organisationsförändringarna som trädde ikraft för Nora kommun 
per den 1 januari 2023 finns inte längre Individnämnden kvar som beslutande 
instans, istället har Socialnämnden (och dess arbetsutskott) tillträtt per 
samma datum. Socialnämnden behöver med anledning av detta besluta om 
ett dataskyddsombud för nämnden. 

Socialnämnden beslutar 
att utse Laura Gashi till dataskyddsombud för Socialnämnden för perioden 1 
januari 2023 till och med 31 augusti 2023. 

Protokollsutdrag till 
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SN § 10 dnr SON2023-017 

Diskussionsfråga: stickprov av delegationsbeslut (för Socialnämndens 
arbetsutskott) 

Individnämnden beslutade att anta en modell för redovisning av stickprov av 
delegationsbeslut. Syftet med redovisningen av stickprov var att nämnden 
skulle få en inblick i individärenden där beslut tas på delegation av handläg
gare och chefer. 

Av beslut och rutin följer att nämndsekreterare plockat ut stickprov från 
systemrapporter över delegationsbeslut fattade inom IFO och övrig myndig
hetsutövning inom socialtjänstens område. Metoden har varit att nämndsek
reterare ska välja ut det 1 0e beslutet i någon kategori av beslutstyper. Däref
ter har nämndsekreterare meddelat ansvarig handläggare för ärendet att 
ärendet valts ut till stickprov för redovisning av delegationsbeslut på kom
mande nämndsammanträde. Ansvarig handläggare eller ersättare har gjort 
en kort föredragning av ärendet och grunden för beslut på nämndsammanträ
det och en sammanfattning av informationen har förts till protokollet. 

Socialnämndens ordförande påkallar en diskussion kring hur Socialnämn
dens arbetsutskott ska fortsätta hantera stickprov av delegationsbeslut, med 
önskemål om att frågan vidare diskuteras i arbetsutskottet istället för nämn
den. 

Socialnämnden beslutar 
1. att vidare diskussion kring hur Socialnämndens arbetsutskott fortsättnings
vis ska hantera stickprov av delegationsbeslut förs i arbetsutskottet.
2. att arbetsutskottet återrapporterar till Socialnämnden vad diskussionen ut
mynnat i senast på nämndens sammanträde den 14 mars.

Protokollsutdrag till 
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2023-01-18 12 

SN § 11 dnr SON2023-018 

Beslut om redovisning av ordförandebeslut, delgivningar och delegat
ionsbeslut 

Socialnämnden ska besluta kring redovisning av ordförandebeslut, delgiv
ningar och delegationsbeslut. Förslag har väckts från ordförande och nämnd
sekreterare om att dela upp redovisningen mellan nämnd och arbetsutskott i 
enlighet med beslutsfattandet de två instanserna har enligt reglemente och 
delegationsordning. 

Socialnämnden beslutar 
1. att redovisning av ordförandebeslut, delgivningar och delegationsbeslut i
individärenden sker i Socialnämndens arbetsutskott
2. att redovisning av ordförandebeslut, delgivningar och delegationsbeslut
som inte rör individärenden sker i Socialnämnden.

Protokollsutdrag till 
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SN § 12 dnr SON2023-019 

Redovisning av ordförandebeslut 

Ordförandebeslut i individärenden redovisas i Socialnämndens arbetsutskott, 
resterande i Socialnämnden. 

1. KS2022-521, Ordförandebeslut om delegation, jour och mötestid för Soci
alnämnden, beslutsdatum 2023-01-01.
2. KS2022-544, Ordförandebeslut om jourberedskap, beslutsdatum 2023-01-
01.

Socialnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av ordförandebeslut. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2023-01-18 14 

SN § 13 dnr SON2023-020 

Redovisning av delegationsbeslut 

Det finns inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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Socialnämnden 2023-01-18 15 

SN § 14 dnr SON2023-021 

Delgivningar 

Det finns inga delgivningar att redovisa på dagens sammanträde. 

Socialnämnden tackar för informationen. 
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2023-01-18 16 

SN § 15 dnr SON2023-022 

Förvaltningschefens punkt 

Förvaltningschef för socialförvaltningen, Fredrik Bergström, informerar om 
vilka punkter som är aktuella inom socialförvaltningens verksamheter för till
fället. 

• Utvecklar samverkan med vårdcentralen - Ledningsgrupp i Samver
kan

o Ledning i samverkan - Nora kommun och Region Örebro Län

• Analyserar året som gått och skriver verksamhetsberättelser - kom
mer komma i nämnd som information.

• Planerar året vi är inne i och skriver verksamhetsplaner - kommer
komma i nämnd för information.

• Utbildar Omsorgskontakter inom vård och omsorg (lagkrav i hem
tjänsten from 1 juli 2023) - info i nämnd under våren.

• Drar igång Kommunkampen.

Socialnämnden beslutar 
att informationen förs till protokollet. 

Protokollsutdrag till 
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