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Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden delegerar till nedan namngivna gruppledare
och socialsekreterare vid Socialjouren rätt att enligt 45 § 1 st
1-2 p LVM, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall,
Kriminalvård.
2. Socialnämnden förordnar nedan namngivna gruppledare och
socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att enligt 43 § 1
st 2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde, begära
handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall,
Kriminalvård.
3. Socialnämnden begär att respektive stadsdelsnämnd fattar
motsvarande beslut.
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Millicent Reyes, Marimba Roney, Lena Svärd, Maria Rangborg och
Julia Falk.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Socialförvaltningen
10664 Stockholm
Telefon 08-508 25 119
Växel 08-508 25 000
sigrun.andersdottir@stockholm.se
stockholm.se

Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Jenny Swärd
Avdelningschef

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.2–98/2019
Sida 2 (3)

Sammanfattning
Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorgen, genom Socialjouren. Den nämnd som svarar för
denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstepersoner
som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta beslut överlämnas
sedan till stadsdelsnämnderna som ombeds fatta motsvarande
beslut.
Bakgrund
Beslut om att begära polishandräckning enligt LVM kan delegeras
till tjänsteman medan beslut om att begära polishandräckning enligt
LVU inte kan delegeras. Däremot kan särskilda tjänstemän
förordnas av nämnden att fatta sådana beslut. Delegation att fatta ett
beslut innebär således att ett beslut får fattas av innehavare av viss
befattning medan förordnande att fatta ett beslut är personligt.
Socialnämnden föreslås fatta beslut att förordna namngivna
personer inom Socialjouren som ska ha rätt att begära
polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU. Det är också praktiskt att
socialnämnden utser namngivna gruppledare och socialsekreterare
vid Socialjouren som enligt delegation får besluta om
polishandräckning för att få till stånd läkarundersökning enligt
LVM och för att föra den enskilde till LVM-vård på sjukhus eller i
LVM-hem.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samråd med
socialtjänstavdelningen. Ärendet behandlas på förvaltningsgruppens
möte den 13 mars 2019.
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Förvaltningens förslag
Socialnämnden föreslås delegera till namngivna gruppledare och
socialsekreterare vid Socialjouren rätt att enligt 45 § 1 st 1-2 p LVM,
inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av
Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
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Socialnämnden föreslås vidare förordna namngivna gruppledare och
socialsekreterare med rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU, inom
nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet
och, i särskilda fall, Kriminalvård.
Förvaltningen föreslår slutligen att nämnden begär att respektive
stadsdelsnämnd fattar motsvarande beslut
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