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§6
Förordnande och delegation att fatta
beslut enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och
lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM)
NORR 2021/589
Beslut
1. Bo Anderson (M) och Magnus Waller (S) förordnas,
under förutsättning att kommunfullmäktige utser dem
till ledamöter i Norrmalms stadsdelsnämnd 2022, att
från och med den 1 januari till och med den 3 januari
2022 kl. 09.30 fatta beslut enligt 6 §, 11 § 1 och 2 st.
och 27 § LVU samt enligt 13 § LVM.
2. Bo Anderson (M) och Magnus Waller (S) ges, under
förutsättning att kommunfullmäktige utser dem till
ledamöter i Norrmalms stadsdelsnämnd 2022,
delegation att från och med den 1 januari till och med
den 3 januari 2022 kl. 09.30 fatta beslut enligt 9 §, 14 §
2 st. 1 och 2 p, 30 § 2 st. 31 § och 43 § 2 p LVU samt
enligt 45 § 2 p LVM.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-12-02.
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Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer
där det finns behov av att snabbt fatta beslut. Detta behov är
tillgodosett genom att nämndens ordförande eller annan
ledamot/ andra ledamöter som nämnden förordnat har rätt att
fatta beslut enligt LVU och LYM, så kallad kompletterande
beslutanderätt.
Det finns dock vissa beslut enligt LVU och LVM som kan
vara brådskande men där kompletterande beslutanderätt inte
kan tillämpas. För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan
nämnden i dessa fall delegera beslutanderätten till någon
ledamot/några ledamöter i nämnden.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
• (Godkänd - R 1) Förordnande och delegation att
fatta beslut enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen
om vård av missbrukare i vissa fall
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