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Delegation enligt LVM och förordnande enligt
LVU till Socialjouren gällande polishandräckning
Förslag till beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar till nedan
namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren rätt
att enligt 45 § 1 st 1-2 p lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM), inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av
Polismyndighet och i särskilda fall Kriminalvård.
2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan namngivna gruppledare och
socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att enligt 43 § 1 st 2 p
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), inom
nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet
och i särskilda fall Kriminalvård.
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Sammanfattning
Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorgen, genom Socialjouren. Socialnämnden har fattat ett
beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära
polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut har
överlämnats till stadsdelsnämnden som ombeds fatta motsvarande
beslut. Beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära
polishandräckning uppdateras årligen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. Samverkan
sker med de fackliga organisationerna i samverkansgruppen för
avdelningen för social omsorg 8 maj 2018.
Definition av delegation och förordnande
Delegation att fatta ett beslut innebär att ett beslut får fattas av
innehavare av viss befattning medan förordnande att fatta ett beslut
är personligt. Beslut om att begära polishandräckning enligt LVM
kan delegeras till tjänsteman medan beslut om att begära
polishandräckning enligt LVU inte kan delegeras. Däremot kan
särskilda tjänstemän förordnas av nämnden att fatta sådana beslut
enligt LVU.
Avsikt med polishandräckning
Polishandräckning i vårdärenden används främst när uppgiften inte
kan lösas på annat sätt. Det kan dock i vissa fall behövas för att få
till stånd läkarundersökning och för att genomföra vård eller
omhändertagande enligt LVM och LVU.
När förvaltningsrätten beslutat om vård av unga övergår ansvaret
för vården på nämnden. Om föräldrarna eller den unge själv inte vill
medverka till att beslutet genomförs kan nämnden begära biträde av
polisen eller kriminalvården. För att dessa beslut ska kunna fattas
skyndsamt ger lagen utrymme till nämnden att förordna namngivna
tjänstemän att begära polishandräckning.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delegerar till
namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren rätt
att inom nämndens ansvarsområde begära polishandräckning enligt
LVM samt förordnar samma personer att begära polishandräckning
enligt LVU.
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