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Förordnanden enligt LVU
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar avdelningschef Eva Frykler,
avdelningschef Göran Sjödin och enhetschef för vuxna
Sabrina Hansson att begära polishandräckning enligt 43 § 1
st 2 p. LVU.
2. Tidigare förordnanden beslutade den 27 april 2017, se
protokoll § 8, upphör att gälla.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut som fattas av ovan namngivna tjänstepersoner vid Älvsjö
stadsdelsförvaltning, anmäls och protokollförs till
stadsdelsnämndens sociala delegation, vars protokoll i sin helhet
anmäls till stadsdelsnämnden.

Göran Sjödin
Tillförordnad stadsdelsdirektör

Eva Frykler
Avdelningschef

Bakgrund
Rätt att begära polishandräckning enligt LVU för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande kan inte delegeras. Istället
kan nämnden förordna namngivna förtroendevalda eller
tjänstepersoner rätt att fatta sådana beslut.
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Ärendet
I 43 § 1 st 2 p. LVU finns en bestämmelse om att kompletterande
beslutanderätt kan tilldelas namngivna ledamöter och
tjänstepersoner när det gäller att begära biträde av polismyndigheten
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande. Nämnden
har tidigare förordnat ett antal namngivna tjänstepersoner med rätt
att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 1 st 2 p. LVU. Efter
vissa organisationsförändringar föreslås att avdelningschef Eva
Frykler och enhetschef för vuxna Sabrina Hansson förordnas att
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begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. LVU. Genom detta
beslut upphör tidigare förordnanden att gälla.
Synnöve Schulz-Brüssel, enhetschef för barn och familj, avslutar
sin tjänst i maj. Efter rekrytering av ny enhetschef kommer ett nytt
ärende upp till nämnden om att förordna denne rätt att begära
polishandräckning. Tills vidare föreslås Göran Sjödin förordnas att
begära polishandräckning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst och behandlas
i förvaltningsgruppen den 12 april 2018. Jämställdhetsperspektivet
bedöms inte ha en inverkan på förvaltningens förslag till beslut.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden förordnar avdelningschef Eva
Frykler, avdelningschef Göran Sjödin och enhetschef för vuxna
Sabrina Hansson att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p.
LVU.

