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Förordnande av och delegering till ledamöter i
Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2022

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar förutom nämndens ordförande
Ewa Larsson (MP) även vice ordförande i nämnden Tina
Kratz (V) samt ledamöterna i nämnden tillika ordförande
och vice ordförande i sociala delegationen Johan Brege (M)
och Maria von Bredow (S) med rätt att fatta beslut om
- omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
- var och hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU
- tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU
- tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § 2 st. LVU
- begäran enligt 43 § 1 st. 2 p LVU om biträde av
Polismyndigheten och i särskilda fall Kriminalvården
- omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
2. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till
förutom nämndens ordförande Ewa Larsson (MP) även vice
ordförande i nämnden Tina Kratz (V) samt ledamöterna i
nämnden tillika ordförande och vice ordförande i sociala
delegationen Johan Brege (M) och Maria von Bredow (S)
rätt att fatta beslut om
- upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 §
LVU
- upphörande av tillfälligt flyttningsförbud enligt 30 §
LVU
- upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU.
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3. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 39 § KL till
förutom nämndens ordförande Ewa Larsson (MP) även vice
ordförande i nämnden Tina Kratz (V) samt ledamöterna i
nämnden tillika ordförande och vice ordförande i sociala
delegationen Johan Brege (M) och Maria von Bredow (S)
rätt att i brådskande ärenden fatta beslut om
- umgängesbegränsning och umgängesförbud enligt 14 § 2
st. 1 p LVU
- hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p LVU
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- upphävande av beslut enligt samma lagrum.
4. Beslut som fattas genom förordnande och delegering anmäls
och protokollförs i sociala delegationen vars protokoll
anmäls i stadsdelsnämnden, med undantag för 14 § 2 st. 1-2
p LVU som anmäls direkt till stadsdelsnämnden.
5. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Ibland är ett ärende av så brådskande karaktär att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Därför har i lagtexten särskilt angetts i
vilka fall det föreligger en rätt att fatta beslut i stadsdelsnämndens
ställe (10 kap. 6 § SoL). Enligt kommunallagen får
stadsdelsnämnden uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot
som nämnden har utsett (genom förordnande), att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Förvaltningen föreslår att nämnden
förordnar de ledamöter som nämns i punkt 1 på första sidan.
Nämnden bör även delegera rätten att fatta beslut i vissa andra
brådskande ärendetyper till samma ledamöter, enligt punkt 2 och 3
på första sidan.
Bakgrund
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är de två
tvångslagar som reglerar verksamheter inom stadsdelsnämndens
ansvarsområde.
Vissa beslut enligt dessa båda lagar kan ibland vara så brådskande
att det inte går att invänta beslut av nämnden eller dess utskott för
enskilda ärenden (sociala delegationen). Det gäller följande beslut:
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Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU respektive 13
§ LVM
Var och hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU
Tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU
Tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU
Begäran om biträde av Polismyndighet eller av
Kriminalvård för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt 43 § 1 st. 2 p LVU

Därför har det införts bestämmelser i dessa lagar om att nämnden
kan ge en eller flera ledamöter rätt att fatta beslut enligt
ovanstående lagrum. Nämnden förordnar då dessa namngivna
ledamöter. Detta kallas kompletterande beslutanderätt. Den som är
förordnad beslutar vid sidan om nämnden, till skillnad från
delegering, där delegaten beslutar i stället för nämnden.
Även i vissa andra ärendetyper är det viktigt att kunna fatta beslut
snabbt, främst av rättssäkerhetsskäl. Det gäller följande beslut:
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Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 §
LVU
Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud enligt 30 § LVU
Upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU

Nämnden bör därför i dessa fall nyttja möjligheten i 6 kap 37 §
kommunallagen (KL) att delegera rätten att fatta beslut, lämpligen
till samma förtroendevalda som enligt förordnande har rätt att fatta
det ursprungliga beslutet om omhändertagande respektive
flyttningsförbud.
För beslut enligt 14 § 2 st. 1-2 p LVU om umgängesbegränsning,
umgängesförbud och hemlighållande av vistelseort gäller speciella
omständigheter. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att
ett sådant beslut är av sådan större vikt att det faller inom ramen för
det förbud att delegera som framgår av 6 kap 38 § KL. Dock kan,
menar HFD, sådana beslut fattas av ordförande eller annan ledamot
i brådskande ärenden, inom ramen för 6 kap 39 § KL, under
förutsättning att den förtroendevalda har fått nämndens uppdrag att
fatta dessa beslut. HFD:s beslut ska även tillämpas när det gäller
beslut att upphäva beslut om umgängesbegränsning,
umgängesförbud eller hemlighållande av vistelseort. Vad som är
brådskande får enligt HFD avgöras från fall till fall.
Beslut som fattas genom förordnande och delegering anmäls och
protokollförs i sociala delegationen vars protokoll anmäls i
stadsdelsnämnden, med undantag för 14 § 2 st. 1-2 p LVU som
anmäls direkt till stadsdelsnämnden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för HR och kansli inom
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förutom nämndens
ordförande Ewa Larsson (MP) förordnar vice ordförande i nämnden
Tina Kratz (V) samt ledamöterna i nämnden tillika ordförande och
vice ordförande i sociala delegationen Johan Brege (M) och Maria
von Bredow (S) med rätt att under år 2022 fatta beslut enligt punkt
1 på första sidan.
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden delegerar till förutom
nämndens ordförande Ewa Larsson (MP) även vice ordförande i
Nämnden Tina Kratz (V) samt ledamöterna i nämnden tillika
ordförande och vice ordförande i sociala delegationen Johan Brege
(M) och Maria von Bredow (S) rätten att under år 2021 fatta beslut
enligt punkt 2 på första sidan.
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Förvaltningen föreslår vidare att nämnden delegerar till förutom
nämndens ordförande Ewa Larsson (MP) även vice ordförande i
nämnden Tina Kratz (V) samt ledamöterna i nämnden tillika
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ordförande och vice ordförande i sociala delegationen Johan Brege
(M) och Maria von Bredow (S) rätten att under år 2022 i
brådskande ärenden fatta beslut enligt punkt 3 på första sidan.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
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