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Förordnande av och delegering till ledamöter i
socialnämnden att fatta beslut enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden förordnar vid sidan av socialnämndens
ordförande Jan Jönsson ytterligare två ledamöter namn
meddelas vid sammanträdet att fatta beslut enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), §§ 6 6a,
11, 27, 31 d 2 st. 43 2 p samt enligt lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) 13 §, om individutskottets
beslut inte kan avvaktas.
2. Nämnden delegerar till ordföranden Jan Jönsson och två
ledamöter (namn meddelas vid sammanträdet) enligt
6 kap 37 § Kommunallagen (KL) rätten att besluta enligt
LVU §§ 9, 9 b, 30, 31 och 31 g.
3. Nämnden uppdrar till ordföranden Jan Jönsson och två
ledamöter (namn meddelas vid sammanträdet) enligt
6 kap 39 § KL att på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas besluta
enligt LVU §§ 14 2 st. 1 och 2 p samt upphävande av beslut
enligt samma lagrum
4. Omedelbar justering
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Sammanfattning
Vissa beslut enligt LVU och LVM är ibland så brådskande att
beslut av nämnden eller individutskottet inte kan avvaktas.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden utser särskilda ledamöter
att kunna fatta dessa beslut,
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom direktörens stab.
Ärendet
Kompletterande beslutsrätt
Individutskott har i uppdrag att på socialnämndens vägnar besluta i
enskilda ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och övriga lagar och föreskrifter inom
socialtjänstens område. Lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga, (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall,
(LVM), är tvångslagar. Vissa beslut enligt dessa båda lagar kan vara
så brådskande att det inte går att invänta beslut av nämnden eller
individutskottet. Därför har det införts bestämmelser i dessa lagar
om att nämndens ordförande och ytterligare ledamöter som
nämnden förordnar kan ges rätt att fatta vissa beslut enligt LVU och
LVM. Nämnden förordnar namngivna ledamöter. Detta kallas
kompletterande beslutanderätt. Den som är förordnad beslutar vid
sidan om nämnden, till skillnad från delegering, där delegaten
beslutar i stället för nämnden. Den kompletterande beslutsrätten
gäller ärenden enligt paragraferna nedan;
6 § LVU Omedelbart omhändertagande av barn
6 a § LVU Omedelbart omhändertagande av barn som saknar
hemvist i Sverige
11 § LVU Om var och hur vården ska ordnas och var den unge ska
vistas
27 § LVU Tillfälligt flyttningsförbud
31 d § LVU Tillfälligt beslut om utreseförbud
43 § 2 p LVU Biträde av polismyndighet för att genomföra beslut
om vård eller omedelbart omhändertagande
13 § LVM Omedelbart omhändertagande av misssbrukare.
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Delegation
Förvaltningen föreslår även att nämnden delegerar beslutanderätten
i ärenden enligt lagrum nedan, till nämndens ordförande samt
ytterligare två ledamöter
9 § LVU Upphörande av omedelbart omhändertagande
9 b § LVU Upphörande av omhändertagande av barn som saknar
hemvist i Sverige
30 § LVU Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud
31 § LVU Begränsning av umgänge vid flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
31 g § LVU Upphörande av tillfälligt utreseförbud.
Beslut på uppdrag av nämnden i brådskande ärenden
Högsta förvaltningsdomstolen har i målnummer 6529-15 funnit att
beslut om hemlighållande av vistelseort enligt LVU inte får
delegeras utan endast beslutas av nämnden. I brådskande fall kan
nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett fatta
beslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (KL). Stockholms
stads juridiska avdelning bedömer även att beslut om
umgängesbegränsning ska fattas i samma ordning.
14 § 2 st 1 p LVU Umgängesbegränsningar eller förbud att utöva
umgänge
14 § 2 st 2 p LVU Hemlighållande av vistelseort
Anmälan av beslut
Beslut som fattas genom förordnande och delegering ska anmälas
vid nämndens nästa sammanträde. För beslut genom delegering
bestämmer nämnden själv hur de ska anmälas. Alla beslut som
fattas med stöd av ovanstående lagrum anmäls till individutskottet,
vars protokoll i sin helhet anmäls till nämnden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att socialnämnden utöver ordföranden i
nämnden utser ytterligare två ledamöter som kan fatta beslut i
enskilda ärenden som är så brådskande att beslut av nämnden eller
nämndens individutskott inte kan avvaktas.
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