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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar enligt LVU respektive LVM
ledamöterna NN (X), NN (X), NN (X), NN (X) och NN (X)
[förvaltningen föreslår att nämnden utser samma fem ledamöter
som genom nämndens beslut utses till ledamöter i sociala
delegationen] med rätt att under år 2022 fatta beslut om
 omedelbart omhändertagande enligt 6 § och 6 a § LVU
 var och hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU
 tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU
 tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § 2 st LVU
 begäran enligt 43 § 1 st 2 p LVU om biträde av
Polismyndighet eller Kriminalvård för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande
 omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM.
2. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till ovan
namngivna ledamöter rätten att under år 2022 fatta beslut om
 upphörande enligt 9 § och 9 b § LVU av omedelbart
omhändertagande
 upphörande enligt 30 § LVU av tillfälligt flyttningsförbud
 upphörande enligt 31 g § LVU av tillfälligt utreseförbud.
3. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 39 § KL till ovan
namngivna ledamöter rätten att under år 2022 i brådskande
ärenden fatta beslut om
 umgängesbegränsning och umgängesförbud enligt 14 § 2 st
1 p LVU
 hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU
 begäran enligt 43 § 1 st 1 p LVU om biträde av
Polismyndighet eller Kriminalvård för att genomföra
läkarundersökning
 upphävande av beslut enligt dessa tre lagrum.
4. Brådskande beslut som fattas enligt 6 kap 39 § KL – punkt 3
ovan – anmäls vid stadsdelsnämndens nästa sammanträde.
Övriga beslut som fattas enligt förordnanden – punkt 1 ovan –
och delegeringar – punkt 2 ovan – anmäls och protokollförs vid
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sociala delegationens nästa sammanträde. Delegationens
protokoll anmäls sedan vid nämndens nästa sammanträde.
Sammanfattning
Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa
brådskande beslut i individärenden. Stadsdelsnämnden kan även ge
andra ledamöter den rätten genom förordnande. Nämnden föreslås
förordna fem ledamöter enligt punkt 1 ovan.
Nämnden bör även delegera rätten att fatta beslut i vissa andra
brådskande former av ärenden till samma fem ledamöter, enligt
punkt 2 och 3 ovan.
Förordnanden
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och
lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, är de två
tvångslagar som reglerar verksamheter inom stadsdelsnämndens
ansvarsområde. Vissa beslut enligt dessa båda lagar kan ibland vara
så brådskande att det inte går att invänta beslut av nämnden eller
dess sociala delegation. Det gäller följande beslut.
 Omedelbart omhändertagande enligt 6 § och 6 a § LVU
samt enligt 13 § LVM
 Var och hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU
 Tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU
 Tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § 2 st LVU
 Begäran enligt 43 § 1 st 2 p LVU om biträde av
Polismyndighet eller Kriminalvård för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande
Därför har det införts bestämmelser i dessa lagar om att nämnden
kan ge en eller flera ledamöter rätt att fatta beslut enligt
ovanstående lagrum. Nämnden förordnar då dessa 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.
Ordförandens rätt att fatta beslut enligt lag
I alla ovanstående fall, utom att begära hjälp av Polismyndighet
eller Kriminalvård för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande, ger lagen dessutom nämndens ordförande rätt att
fatta beslut. Ordföranden behöver alltså inte förordnas i särskild
ordning av nämnden.
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När det gäller att begära hjälp av Polismyndighet eller Kriminalvård
förordnar nämnden även ett antal namngivna tjänstepersoner, både
inom den egna förvaltningen och vid stadens Socialjour. Det finns
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därför inget behov av att även förordna ordföranden med rätt att
fatta beslut enligt detta lagrum.
Delegeringar
Även i vissa andra ärendetyper är det viktigt att kunna fatta beslut
snabbt, främst av rättssäkerhetsskäl. Det gäller bland annat följande
beslut:
 Upphörande enligt 9 § LVU och 9 b § LVU av omedelbart
omhändertagande
 Upphörande enligt 30 § LVU av tillfälligt flyttningsförbud
 Upphörande enligt 31 g § LVU av tillfälligt utreseförbud
Nämnden bör därför i dessa fall nyttja möjligheten i 6 kap 37 §
kommunallagen (KL) att delegera rätten att fatta beslut, lämpligen
till samma förtroendevalda som enligt förordnande har rätt att fatta
det ursprungliga beslutet om omedelbart omhändertagande,
tillfälligt flyttningsförbud och tillfälligt utreseförbud.
För beslut enligt 14 § 2 st 2 p LVU om hemlighållande av
vistelseort gäller speciella omständigheter. Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom funnit att ett sådant
beslut är av sådan större vikt att det faller inom ramen för det
förbud att delegera som framgår av 6 kap 38 § KL.
Om det brådskar kan dock, menar HFD i sitt utlåtande, beslut att
hemlighålla vistelseort fattas av ordförande eller annan ledamot,
inom ramen för 6 kap 39 § KL, under förutsättning att den
förtroendevalda har fått nämndens uppdrag att fatta detta beslut.
Vad som är brådskande får enligt HFD avgöras från fall till fall.
Stadsledningskontorets juridiska avdelning har i sin analys av
HFD:s dom gjort bedömningen att beslut om umgängesbegränsning
– som fattas med stöd av 14 § 2 st 1 p LVU – ska fattas i samma
ordning som beslut att hemlighålla vistelseort. Dessutom anser
stadens jurister att HFD:s beslut även ska tillämpas när det gäller
beslut att upphäva sådana beslut.
För att möjliggöra skyndsamt beslutsfattande enligt 14 § 2 st 1 och
2 p LVU bör nämnden nyttja möjligheten i 6 kap 39 § KL att
delegera rätten att fatta beslut, för tydlighetens skull till samma
förtroendevalda som föreslås som förordnade.
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För beslut enligt 43 § 1 st 1 p LVU att begära polishandräckning för
att genomföra läkarundersökning finns inte motsvarande möjlighet
att förordna ledamöter som gäller för begäran om polishandräckning
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande. Beslut att
begära handräckning för att genomföra läkarundersökning kan bara
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delegeras till sociala delegationen, vilket stadsdelsnämnden också
har gjort.
Dock kan det även brådska att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning. Också här bör nämnden därför utnyttja
den möjlighet att delegera rätten att fatta brådskande beslut som finns
i 6 kap 39 § KL och som beskrivs ovan. Rätten att fatta beslut enligt
43 § 1 st 1 p LVU, samt att upphäva sådant beslut, delegeras
lämpligen till samma fem ledamöter som förordnas med rätten att fatta
beslut enligt 43 § 1 st 2 p LVU.
Ordförandens rätt att fatta beslut enligt generell delegering
Stadsdelsnämnden har genom beslut den 14 december 2017 gett
nämndens ordförande ett generellt mandat enligt 6 kap 39 § KL att
fatta beslut på nämndens vägnar i brådskande ärenden. Liksom när
det gäller vissa beslut enligt bestämmelser i LVU och LVM är
nämndens delegering riktad till funktionen nämndordförande, inte
till en namngiven person. Den behöver därför inte förnyas vid varje
årsskifte när en ny nämnd tillträder.
Anmälan av beslut enligt förordnande och delegering
Beslut som fattas genom förordnande ska enligt respektive lag –
LVU och LVM – anmälas vid nämndens nästa sammanträde. För
beslut som fattas genom delegering enligt 6 kap 37 § KL bestämmer
nämnden själv, enligt 6 kap 40 §, i vilken utsträckning de ska
anmälas. Brådskande beslut som fattas enligt 6 kap 39 § ska dock
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
I Farsta anmäls, liksom tidigare, brådskande beslut som fattas enligt
6 kap 39 § KL vid nämndens nästa sammanträde. Övriga beslut som
fattas enligt de förordnanden och delegeringar som beskrivs i detta
ärende anmäls och protokollförs vid sociala delegationens nästa
sammanträde. Delegationens protokoll anmäls sedan vid nämndens
nästa sammanträde.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förordnar fem
ledamöter med rätt att under år 2022 fatta beslut enligt punkt 1 på
första sidan.
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden delegerar till samma fem
ledamöter rätten att under år 2022 fatta beslut enligt punkt 2 på
första sidan.
Förordnande av och delegering till
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Förvaltningen föreslår slutligen att nämnden delegerar till samma
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fem ledamöter rätten att under år 2022 i brådskande ärenden fatta
beslut enligt punkt 3 på första sidan.
De beslut som fattas anmäls till stadsdelsnämnden på det sätt som
beskrivs i punkt 4 på första sidan.
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Stadsdelsdirektör
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