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Förordnande att fatta beslut enligt LVU och LVM
Förvaltningens förslag till beslut
1.

Stadsdelsnämnden beslutar att för 1-3 januari 2016 förordna två
namngivna ledamöter att fatta beslut, som enligt LVU och
LVM ankommer på nämndens ordförande, om nämndens beslut
inte kan avvaktas.

2.

Stadsdelsnämnden beslutar att enhetschef Åsa Berntsson vid
enheten för vuxna, förordnas rätt att begära biträde av
polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU.

3.

Stadsdelsnämnden beslutar att Synnöve Schultz- Brüssel
enhetschef vid enheten för barn och familj från den 24 februari
2016, från samma dag förordnas rätt att begära biträde av
polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU.

4.

Nämndens tidigare förordnande av enhetschef Anna-Carin
Berglind upphör att gälla från den 17 december 2015, då
anställningen i Älvsjö upphör.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Göran Sjödin
Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden föreslås att i avvaktan på att ny social delegation
tillsatts och nya förordnande beslutats, förordna två ledamöter att
fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM), om
nämndens beslut inte kan avvaktas.
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Nämnden har tidigare beslutat förordna namngivna tjänstemän att
begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU. En
uppdatering av namnen behöver göras med anledning av
personalförändringar inom verksamheten.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service och
har behandlats i förvaltningsgruppen den 10 december 2015.
Ärendet
Stadsdelsnämnden utses av kommunfullmäktige i december för
2016. Den nya stadsdelsnämnden utser social delegation den första
vardagen efter helgerna som infaller den 4 januari. Detta innebär att
det inte finns någon social delegation tillsatt och inga förordnanden
beslutade för dagarna 1-3 januari. Det är endast ordföranden i
stadsdelsnämnden som i egenskap av sin funktion har rätt att fatta
beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) som inte
kan avvaktas.
Stadsdelsnämnden föreslås förordna två namngivna ledamöter att
vid behov fatta beslut enligt dessa lagar under 1-3 januari 2016.
Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat förordna gruppledare och
socialsekreterare vid socialjouren samt verksamhetsområdeschef
Göran Sjödin och enhetschef Anna-Carin Carlsson att begära
polishandräckning enligt 43 § 2 p (SDN 2015-04-23, § 7). Det har
skett personalförändringar inom verksamheten, varför en
uppdatering av beslutet behöver göras. Anna-Carin Carlsson,
numera Berglind, slutar sin anställning i stadsdelen den 16
december. Ny enhetschef Synnöve Schultz-Brüssel tillträder den 24
februari 2016. Under tiden fram till att ny enhetschef tillträder
kommer Åsa Berntsson, enhetschef vid enheten för vuxna att vara
tf. enhetschef även för enheten barn och familj.
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