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Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-10 

 

 

 
 
Datum 2023-01-10 

 

Tid Kl. 08:30 – 17:35 

 

Plats A-salen 

 

Beslutande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 

 

Övriga   

Närvarande Anna-Maria Andersson, sekreterare 

 Niklas Nordén, tillförordnad kommundirektör 
  

   

  

 

  

 

  

  

 

  

       

     

Underskrifter Sekreterare  .....................................................................    

  Anna-Maria Andersson §§ 5, 12, 14 

 
 Ordförande  .....................................................................     

  Johan Andersson (C) §§ 5, 12, 14 

  

  Justerare ……………………………………………  

  John Åberg (S) §§ 5, 12, 14 

 
  

 
 

   
 

Bevis om direktjustering §§ 5, 12 och 14 

 

Ovanstående paragrafer är justerade. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, 

www.solleftea.se  
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Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-10 

 

 

 
Närvaro- och tjänstgöringslista 
 

Namn När- 

Varo 

Tjg. 

ers. 

Jäv Reservation Anteckning 

§  
 

§ 
 

§  §  
 

§ 
 

§ § § 
 

Ledamöter 

Johan Andersson (C) X          Ordförande 

Maria Wennberg (C) X           

Fredrik Granholm (C) X           

Monica Tirri (C) X           

Jerry Mähler (C) X           

Therese Kårén (C) X           

Birgitta Häggkvist (VI) X           

Ulrika Bergman (VI) X           

Kjell-Åke Sjöström (V) X           

Lena Asplund (M) X           

John Åberg (S) X          Justerare 

Mattias Ahlenhed (S) X           

Lillemor Edholm (S) X           

Lena Österlund (S) X           

Tommy Nilsson (SD) X           

Ersättare 

Joel Ölund (C) X          Deltar ej vid §§ 12, 14 

Andreas Jonsson (C) ---           

Kristina Eriksson (C) ---           

Daniel Rehnberg (C) X           

Emelie Wrede (C) X           

Jörgen Åslund (Vi) X           

Maria Eriksson (Vi) ---           

Mattias Hildebertsson (V) ---           

Diana Nilsson (V) ---           

Ronnie Larsson (KD) X           

Jack Åkerlund (S) ---           

Mikael Sjölund (S) X           

Susanne Lindahl (S) X           

Lisa Wenman (S) X           

Pär Gottvall (SD) ---           

Insynsplats 

Linus Källgren (LPo) ---          Deltar utan rösträtt 

Ersättare insynsplats 

Gunilla Fluur (LPo) ---           
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Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-10 

 

 

 

Ärendelista  
§ 5 Dnr KS/354/2022 .................................................................................... 4 

Firmatecknare 2023 ............................................................................................. 4 

§ 12 Dnr  KS/334/2022 ................................................................................... 5 

Förordnande av kommundirektör 2023 – 2027 ................................................. 5 

§ 14 Dnr  KS/371/2022 ................................................................................... 6 

Särskilda förordnanden inom socialtjänstens område .................................... 6 

 

 

 

 

 

Val av justerare 

John Åberg (S) väljs att justera protokollet.  
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Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-10 

 

 

 

§ 5 Dnr KS/354/2022 

 
Firmatecknare 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

1 Avtal, handlingar, EU-projekt och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen     

undertecknas två i förening varav en tjänsteman och en förtroendevald av: 

 - Kommunstyrelsens ordförande  

 - Kommunstyrelsens vice ordförande 

 - tf Kommundirektör Niklas Nordén 

- tf Ekonomichef Mattias Axelsson 
  

2 tf Kommundirektör Niklas Nordén undertecknar övriga handlingar såsom avtal, låne- 

och borgenshandlingar där krav om firmateckning finns. Vid dennes frånvaro 

undertecknar tf ekonomichef Mattias Axelsson 
 

3  Övriga avtal tecknas i enlighet med delegationsordning 
 

4 Firmateckningsrätt för kommunens bank- och plusgirokonton tecknas två i förening 

av: 

 - Chef Redovisning, redovisningsenheten Cristina Waaranperä 

 - tf Ekonomichef Mattias Axelsson 

 - Ekonomiassistent, redovisningsenheten kassa Rolf Johansson 

 - Ekonomikonsult kundreskontra, redovisningsenheten Izabela Bazan 

 - Controller, redovisningsenheten Jeyachandran Ratnasabapathy 

 - Redovisningsekonom, redovisningsenheten Mikael Andersson 

 - Administratör, redovisningsenheten Josefine Nordén 

 - Avgiftshandläggare, redovisningsenheten Edvin Jonsson 

 - Avgiftshandläggare, redovisningsenheten Markus Isaksson 

 - Ekonom, ekonomistyrning Marie Strandlund 

 - Ekonom, ekonomistyrning Maria Ragnarsson 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Ärendebeskrivning/sammanfattning 

Kommunstyrelsen utser varje år firmatecknare och personer med teckningsrätt för 

kommunens bank- och plusgirokonton. I samband med KS den 10/1-2023 tas slutligt 

beslut med valda politiska företrädare varvid dessas namn infogas i beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Niklas Nordén 

Protokoll Allmänna utskottet, 2022-12-13, § 52 
 

Skicka till 

Niklas Nordén, Mattias Axelsson, Cristina Waaranperä  
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Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-10 

 

 

 

§ 12 Dnr  KS/334/2022  

 

Förordnande av kommundirektör 2023 – 2027  
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

- att kommunstyrelsen beslutar att anställa Niklas Nordén som kommundirektör 

 

- att anställningen innebär sådan företagsledande ställning att Niklas Nordén 

undantas från bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd – LAS 

 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Niklas Nordén har agerat som vikarierande kommundirektör sedan 2021-04-01 och innan 

dess hade Nordén rollen som ekonomichef i Sollefteå kommun. Det finns ett brett stöd för 

Nordéns ledarskap och kunskaper inom förvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande 2022-11-24, Karin Jacobsson, HR-chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Karin Jacobsson 

Niklas Nordén 
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Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-10 

 

 

 

§ 14 Dnr  KS/371/2022  

 

Särskilda förordnanden inom socialtjänstens område 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kjell-Åke Sjöström (V) och Ulrika Bergman (Vi), ledamöter i kommunstyrelsen, 

förordnas att på nämndens vägnar i brådskande fall fatta beslut enligt lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vad gäller 6 §, första och andra 

stycket, 6a §, 9 §, tredje stycket, 11 §, första, andra och tredje stycket, 27 §, samt 30 §, 

andra stycket samt 31 d §. 

2. Kjell-Åke Sjöström (V) och Ulrika Bergman (Vi), ledamöter i kommunstyrelsen, 

förordnas att på nämndens vägnar i brådskande fall fatta beslut enligt lagen (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) vad gäller 13 §, andra stycket och 18b §. 

3. Annika Modéen, verksamhetschef, individ- och familjeomsorg (IFO), Carina Lidefjord, 

enhetschef IFO, Monica Kuronen, enhetschef IFO, Jessica Sundin, enhetschef IFO, Maria 

Bergqvist, ärendehandledare och Christine Fahlén, ärendehandledare förordnas att besluta 

enligt 43 §, 2:a punkten, LVU. 

Om inga förändringar i lagstiftning, politisk organisation eller tjänstemannaorganisation 

inträffar gäller beslutet under innevarande mandatperiod fram till och med 

Kommunstyrelsens första sammanträde 2027. 

I och med att beslut fattas upphör tidigare beslut KS 277/2021 § 157 att gälla. 

 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Av tidigare beslut och ärendebeskrivning framgår att det inom ramen för lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall, LVM, uppstår ibland situationer som kräver omedelbara beslut där utskottets beslut 

inte kan avvaktas. Det kan t.ex. gälla ett omedelbart omhändertagande av barn eller 

personer med akut, livshotande tillstånd till följd av långvarigt missbruk.  

 

Eftersom nämndens eller utskottets beslut i sådana fall inte kan avvaktas har lagstiftaren 

föreskrivit en särskild beslutsordning, ett kompletterande beslutsfattande. Förutom 

ordförande i ansvarig nämnd kan beslutanderätten förordnas till en eller flera ordinarie 

ledamöter i ansvarig nämnd. 
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Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-10 

 

 

 

Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att ansvarig nämnd, i detta fall 

kommunstyrelsen, i ett särskilt beslut måste namnge den eller de ledamöter som 

förordnandet avser. 

 

I vissa fall kan ett särskilt förordnande också avse tjänstemän vilket är fallet i beslut enligt 

43 § andra stycket LVU gällande begäran om polishandräckning för att genomföra ett 

beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. Det framstår som rättssäkert att 

alla förordnanden finns samlade i samma beslut. 

Tidigare beslut KS 277/2021 utformades för att sträcka sig fram till det första 

sammanträdet i Kommunstyrelsen 2023 varför nytt beslut nu behöver fattas. Beslutet 

behöver därför direktjusteras i samband med sammanträdet för att vara giltigt. 

 

Tillägg har gjorts när det gäller 6a § som tillkommit i lagstiftningen och berör omedelbara 

omhändertaganden där svensk domstol inte är behörig att besluta om vård enligt LVU. 

Därutöver har 14 § tagits bort då den enligt högsta förvaltningsdomstolen är att betrakta 

som myndighetsutövning av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 

därmed inte kan delegeras. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det i 

brådskande fall, när det gäller umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort, 

endast kan delegeras till socialnämndens ordförande eller vice ordförande när denne 

tjänstgör som ordförande. 

 

Förutom det beslut som föreligger där särskilda förordnanden enligt LVU och LVM 

samlats i samma dokument kommer övriga ändringar när det gäller hemlighållande av 

vistelseort och umgängesbegränsningar i brådskande fall att tydliggöras i 

delegeringsordningen. Därutöver kommer också beslut enligt 6 a §, när det inte är 

brådskande, att föras in i delegeringsordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka till 

Socialchef 

Verksamhetschef IFO 

Sekretariatet 

Utredare 


