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Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar ordförande i
sociala delegationen Lotta Högström (M), vice ordförande i
sociala delegationen Rashid Mohammed (V) och ledamoten
Markku Sirviö (M) rätt att fatta beslut enligt;
6 § LVU om omedelbart omhändertagande,
9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande,
11 § LVU om var och hur vården ska ordnas,
13 § LVM om omedelbart omhändertagande,
27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud,
43 § 1st 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet,
eller kriminalvård, för att genomföra beslut om vård eller
omedelbart omhändertagande och
31 d § 2st LVU beslut om tillfälligt utreseförbud.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar ordförande i
sociala delegationen Lotta Högström (M), vice ordförande i
sociala delegationen Rashid Mohammed (V) och ledamoten
Markku Sirviö (M) rätt att fatta beslut enligt;
14 § 2st 1p och 2p LVU om umgängesbegränsning,
hemlighållande av vistelseort samt upphävande av beslut
enligt samma lagrum,
30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud och
31 g § LVU om upphörande av tillfälligt reseförbud.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd forordnar nedan nämnda
tjänstepersoner vid stadsdelsförvaltningen att begära
polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt 43 § 1st 2p LVU inom nämndens
eget ansvarsområde.
Tjänstepersoner vid stadsdelsnämnden; Anna-Lina
Lindkvist, Anne Hiller, Ann-Sofie Östling, Elinor
Stjernswärd, Hanna Lundblad, Ida Carnesten, Sara
Jogestrand, Mia Lindgren, Mari Gibe, Maria Wendelstig och
Pia Josefsson.
4. Tidigare beslut om delegation och förordnande enligt LVU
och LVM upphör att gälla.
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5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar vid sidan av ordföranden
ett antal nämndledamöter att fatta beslut enligt 6, 9, 11 och 27 §§,
31 d § 2st samt 43 § 1st 2p lagen om särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och 13 § om lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM). Vidare delegeras beslut enligt 14 § 2st 1p och 2p,
30§ och 31 g§ LVU.
Därutöver förordar stadsdelsnämnden ett antal tjänstepersoner i
förvaltningen att begära polishandräckning för att genomföra beslut
enligt 43§ 1st 2p LVU.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen individ och familj i samarbete
med avdelningen kansli. Ärendet bedöms neutralt utifrån
jämställdhets- och barnrättsperspektiv.
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