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

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda
tjänstepersoner vid Socialjouren att begära
polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st. inom
nämndens eget ansvarsområde.
2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda tjänstepersoner
vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU §
43 1 st. 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
Abdelaziz Abdelsaid, Ann Dahlgren, Anne-Catrine Jonsson,
Antonio Bracamonte, Carl-Johan Kvist, Daniel Colegate, Elin
Axelsson, Elisabet Lundqvist, Emma Magnusson, Eva
Thomasson; Fanny Hällberg, Feryal Lövström, Frida Allertz,
Helena Svensson, Isabelle Frödén, Johanna Kumblad, Julia Falk
Nordberg, Julia Pettersson, Kajsa-Stina Nordmark, Katrin
Pettersson, Lena Svärd, Lena Wedberg, Liliana Pellegrino,
Liselotte Tronders, Lis-Marie Boija, Mait Fredlund, Malin
Karlsson, Marimba Roney, Marion Hagland, Millicent Reyes,
Mira Fargallo Dillner, Mohamud Abdi Osman, Pernilla Lilja,
Philip Lindholm, Sanna Eriksson, Ylva Engelbrektsson, Ylva
Westerdahl, Veronica Larsson
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Sammanfattning
Framställan om förordnande enligt LVU och delegation enligt LVM
för tjänstemän inom Socialjouren har inkommit från
Socialnämnden. Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet
inom individ- och familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna
verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha
rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU.
Beslut om att begära polishandräckning enligt LVM kan delegeras till
tjänsteperson medan beslut om att begära polishandräckning enligt
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LVU inte kan delegeras. Däremot kan särskilda tjänstepersoner
förordnas av nämnden att fatta sådana beslut. Delegation att fatta ett
beslut innebär således att ett beslut får fattas av innehavare av viss
befattning medan förordnande att fatta ett beslut är personligt.
Förvaltningen föreslår nämnden att förordna namngivna
tjänstepersoner vid socialjouren rätt att begära polishandräckning för
att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU
samt utse namngivna personer som enligt delegation får besluta om
polishandräckning för att få till stånd läkarundersökning enligt
LVM och för att föra den enskilde till LVM-vård på sjukhus eller
LVM-hem.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli.
Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och förvaltningsgruppen
den 17 januari 2022 och i rådet för funktionshinderfrågor den 18
januari 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår nämnden att förordna namngivna
tjänstepersoner vid socialjouren rätt att begära polishandräckning
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt
LVU samt utse namngivna personer som enligt delegation får
besluta om polishandräckning för att få till stånd läkarundersökning
enligt LVM och för att föra den enskilde till LVM-vård på sjukhus
eller LVM-hem.
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Bilagor
1. Tjänsteutlåtande Socialförvaltningen daterat 2021-10-28,
Dnr. 1.1.3-604/2021
2. Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-11-23, § 16, Dnr.
1.1.3-604/2021
Delegation enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och
förordnande enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) Beslut från socialnämnden 2021-11-23
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