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Förordnanden och delegering enligt LVU och
LVM

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar förutom stadsdelsnämndens
ordförande Rasmus Jonlund (L) även Arvid Vikman Rindevall (S)
tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden, /förnamn efternamn
ordförande i stadsdelsnämndens sociala delegation och /förnamn
efternamn, partibeteckning/ tillika vice ordförande i
stadsdelsnämndens sociala delegation rätt att fatta beslut
- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 6 a § LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska inledas
- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud
- enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården
- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande
- enligt 45 § LVM om begäran om handräckning av
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården.
2. Stadsdelsnämnden delegerar till förutom stadsdelsnämndens
ordförande Rasmus Jonlund (L) även till Arvid Vikman Rindevall
(S) tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden, /förnamn
efternamn, partibeteckning/ ordförande i stadsdelsnämndens
sociala delegation och /förnamn efternamn, partibeteckning/ tillika
vice ordförande i stadsdelsnämndens sociala delegation rätt att
fatta beslut
- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
- enligt 9 b § LVU om upphörande av omedelbart
omhändertagande
- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.
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3. Stadsdelsnämnden uppdrar med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen
åt nämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) samt Arvid Vikman
Rindevall (S) tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden, /förnamn
efternamn, partibeteckning/ ordförande i stadsdelsnämndens
sociala delegation och /förnamn efternamn, partibeteckning/ tillika
vice ordförande i stadsdelsnämndens sociala delegation att fatta
brådskande beslut i ärenden om umgängesbegränsning och
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st lag med särskilda
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bestämmelser om vård av unga.
4. Stadsdelsnämnden förordnar enhetschef Jacob Söderlund,
biträdande enhetscheferna Karin Neubeck och Petra Tietz samt
socialsekreterarna Charlotte Dahlström, Anna Hammar, Sofie
Hermansson, Tove Hoversjö, Kristiina Kaha, Trang Le och Emma
Vikberg rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU begära handräckning av
Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.

5. Beslut som fattas genom förordnande och delegering anmäls till
sociala delegationen vars protokoll anmäls till stadsdelsnämnden.
Sammanfattning
Mandatet för ordförande och vice ordförande i sociala delegationen
förtydligas genom att dessa personligen utses att ha rätt att fatta de
beslut som ordförande i socialnämnden enligt lag får besluta om.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för beslut i
ärenden som rör enskilda och som inte får delegeras till tjänsteman.
Det rör sig främst om beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen och
därmed sammanhängande lagstiftning. Stadsdelsnämnden utser
ordförande och vice ordförande för sociala delegationen. Dessa har
jämte stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta de beslut som enligt
lag ordförande i socialnämnden får besluta om.
I 43 § LVU och 45 § LVM regleras rätt att begära handräckning från
Polismyndigheten och i särskilda fall Kriminalvården. För LVUärenden gäller det transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt
hem som tillhandahålls av Statens institutionsstyrelse, SiS. För LVMärenden gäller det transport av någon som är frihetsberövad.
Rätten att begära polishandräckning enligt LVM för att kunna föra den
enskilde till läkarundersökning eller till vård på sjukhus kan delegeras.
Däremot kan rätten att begära polishandräckning enligt LVU för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande inte delegeras.
Istället kan nämnden förordna namngivna förtroendevalda och
anställda med rätt att fatta sådana beslut.
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Det innebär att ett förordnande är personligt, kopplat till namngivna
förtroendevalda eller anställda, medan delegering är kopplat till ett
uppdrag eller en befattning.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab.
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Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att mandatet för vice ordförande i
stadsdelsnämnden samt ordförande och vice ordförande i sociala
delegationen förtydligas genom att dessa personligen utses att ha rätt
att fatta de beslut som ordförande i socialnämnden enligt lag får
besluta om. De beslut som kan komma ifråga är följande:
- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 6 a § LVU om omedelbart omhändertagande- enligt 11 § LVU
om var och hur vården ska inledas- enligt 27 § LVU om tillfälligt
flyttningsförbud- enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om
handräckning av Polismyndigheten, och, i särskilda fall,
Kriminalvården- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.
- enligt 45 § LVM om begäran om handräckning av Polismyndigheten,
och, i särskilda fall, Kriminalvården.
Stadsdelsnämnden föreslås dessutom delegera till ordförande och vice
ordförande i sociala delegationen att fatta följande beslut:
- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
- enligt 9 b § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagandeenligt 14 § andra stycket LVU om begränsningar i umgänge och
hemlighållande av vistelseort i brådskande fall då nämndens avgörande
inte kan avvaktas
- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.
Stadsdelsnämnden föreslås att med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen
uppdra åt nämndens ordförande samt sociala delegationens ordförande
och vice ordförande att fatta brådskande beslut i ärenden om
umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2
st lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Rätten enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården kan även
förordnas till en person som är anställd vid stadsdelsförvaltningen.
Enhetschef Jacob Söderlund, biträdande enhetscheferna Karin
Neubeck och Petra Tietz, samt socialsekreterarna Charlotte Dahlström,
Anna Hammar, Sofie Hermansson, Tove Hoversjö, Kristiina Kaha,
Trang Le och Emma Vikberg och Annika Nordblom samt biträdande
enhetscheferna Petra Tietz och Azra Bonney föreslås få förordnande
att begära handräckning enligt 43 § LVU.
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