Protokollsutdrag
Socialnämnden 2018-03-27

§8
Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 1.2.2–77/2017
Socialnämndens 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 hand-räckning 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.
Ann Dahlgren, Susanne Bohlin, Daniel Colegate, Charlotte
Dahlström, Frida Allertz, Eva Thomasson, Johan Christiansson,
Agneta Engström, Lis-Mari Boija, Susanne Taborsak, Sanna
Eriksson, Maria Larsson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Lena
Wedberg, Feryal Lövström, Liliana Pellegrino, Sara Ideström,
Martin Liljenroth, Carl-Johan Kvist, Martin Karlsson, Gertrud
Kleberg, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira Fargallo-Dillner, Katrin
Pettersson, Ida Carnesten, Lydia Hjalmarsson, Mait Fredlund, Kim
Trosell, Liselotte Tronders, Oskar Williamsson, Idil Magan, Fanny
Hällberg, Isabelle Ravelius.
Ärendet
Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individoch familjeomsorgen, genom Socialjouren. Den nämnd som
svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka
tjänstemän 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
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överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som ombeds fatta
motsvarande beslut.
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) uppdateras löpande och bör därmed omprövas
kontinuerligt. Senast beslut fattades vid nämndsammanträde den
18 april 2017.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
mars 2018.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det
är förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Justerat 2018-04-04
Åsa Lindhagen (MP) och Andréa Ström (M)

Vid protokollet.
Maria Adell

