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Till
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2021-01-04

Delegation och förordnande att fatta beslut enligt
LVU och LVM
Förslag till beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd förordnar vid sidan om
nämndens ordförande Abit Dundar (L), vice ordförande
Maria Ljuslin (V) och fyra ledamöter att besluta enligt
6 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), 6 a § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 31 d § 2 st LVU,
43 § 2 p LVU samt 13 § lag om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).
(ordförande, vice ordförande i sociala delegationen och
ytterligare två nämndledamöter)
2. Nämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till ordförande
Abit Dundar (L), vice ordförande Maria Ljuslin (V) samt
följande ledamöter rätten att besluta enligt 9 § LVU,
9 b § LVU, 30 § LVU, 31 § LVU och 31 g § LVU.
(ordförande, vice ordförande i sociala delegationen och
ytterligare två nämndledamöter)
3. Nämnden uppdrar enligt 6 kap. 39 § KL följande ledamöter
att på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas, besluta enligt
14 § 2 st 1 och 2 p LVU samt upphävande av beslut enligt
samma lagrum.
(ordförande, vice ordförande i sociala delegationen och
ytterligare två nämndledamöter)
4. Nämnden fastställer ordning för ersättares inträde till
tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 17 december 2018.
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5. Beslutet gäller 4 januari till 31 december 2021.
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Sammanfattning
Vissa beslut enligt LVU och LVM är ibland så brådskande att
beslut av nämnden eller sociala delegationen inte kan avvaktas.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden utser särskilda ledamöter
att kunna fatta dessa beslut, så att kravet på skyndsamhet inte
eftersätts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och kommunikation.
Kompletterande beslutanderätt
Vissa beslut enligt LVU och LVM är ibland så brådskande att
beslut av nämnden eller sociala delegationen inte kan avvaktas. I
dessa fall har nämndens ordförande erhållit en direkt i lag angiven
kompletterande beslutanderätt. Därutöver föreslår förvaltningen att
nämnden förordnar vice ordförande i nämnden samt ytterligare fyra
ledamöter att fatta dessa beslut så att det alltid finns någon som kan
nås vid helger och semestrar.
Kompletterande beslutanderätt är angiven i lagen och skiljer sig
från delegation genom att nämnden måste namnge vem
förordnandet avser. Beslutet får endast fattas när sammanträde i
sociala delegationen inte kan avvaktas. Följande paragrafer gäller:

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Avdelningen för HR och kommunikation
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 220 99
hagersten-alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

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 missbrukare

Delegation
Förvaltningen föreslår även att nämnden delegerar beslutanderätten
i nedanstående ärenden till nämndens ordförande och vice
ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, så att kravet på
skyndsamhet inte eftersätts.
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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

Anmälan av beslut
Beslut tagna genom förordnande och delegation ska enligt lag
anmälas till stadsdelsnämnden. I enlighet med nämndens
delegationsordning anmäls och protokollförs de i sociala
delegationen. Protokollet anmäls sedan i sin helhet till
stadsdelsnämnden.
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. Besluten anmäls
vid nästa sammanträde i stadsdelsnämnden.
14 § 2 st 1 p LVU

Umgängesbegränsningar eller förbud att
utöva umgänge

14 § 2 st 2 p LVU

Hemlighållande av vistelseort

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden utöver ordförande och
vice ordförande i stadsdelsnämnden, utser ytterligare fyra ledamöter
som kan fatta beslut i enskilda ärenden som är så brådskande att
beslut av nämnden eller sociala delegationen inte kan avvaktas.
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