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Delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden
avseende beslut enligt 43 § 1 st 1 p LVU om
polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 39 § KL till följande
namngivna ledamöter rätten att under återstoden av år 2021 i
brådskande ärenden fatta beslut om begäran enligt 43 § 1 st 1 p
LVU om biträde av Polismyndighet eller Kriminalvård för att
genomföra läkarundersökning av den unge, samt om upphävande
av sådant beslut: Arne Fredholm (M), Kjell Backman (S), AnnLouise Ebérus (M), Peter Öberg (L) och Milla Eronen (V).
2. Beslut som fattas enligt ovan anmäls enligt 6 kap 40 § KL vid
stadsdelsnämndens nästa sammanträde.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har tidigare, genom beslut den 4 januari i år,
förordnat ett antal ledamöter med rätten att fatta brådskande beslut
enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) att begära biträde (handräckning) av Polismyndighet
eller Kriminalvård för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande.
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Den första punkten i samma paragraf och stycke i LVU reglerar
möjligheten att begära handräckning för att genomföra
läkarundersökning av den unge. Ett sådant beslut betraktas av
lagstiftaren som ännu mer ingripande för den enskilde och kan
därför endast fattas av nämnden och nämndens ordförande, men
med möjlighet (som regleras i 10 kap 4 § socialtjänstlagen) att
delegera beslutet till sociala delegationen. Stadsdelsnämnden har
sedan tidigare också fattat beslut om en sådan delegering till sociala
delegationen.
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Dock kan det även brådska att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning, liksom när det gäller att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande. Förvaltningen föreslår
därför att nämnden använder den möjlighet som finns i 6 kap 39 §
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kommunallagen (KL) att uppdra åt en ledamot att fatta beslut som
är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Rätten att
fatta beslut enligt 43 § 1 st 1 p LVU, samt att upphäva sådant beslut,
föreslås delegeras till samma fem ledamöter som sedan tidigare har
förordnats med rätten att fatta beslut enligt 43 § 1 st 2 p LVU.
Sådant beslut ska enligt 6 kap 40 § KL anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Bilaga
Kompletteringar som förs in i nämndens delegeringsförteckning
under förutsättning av nämndens beslut enligt förvaltningens förslag
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