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Dnr Son 2016/40
Förordnande av ledamöter som kan fatta beslut i brådskande ärenden i
ordförandes ställe
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Att följande ledamöter förordnas att, i nämnd ordning, fatta beslut i ordförandes
ställe i ärenden där socialnämndens eller det sociala utskottets sammanträde inte kan
inväntas
1. Anette Lindered (S), 1:e vice ordförande i socialnämnden och ordförande i det
sociala utskottet
2. Nikoletta Jozsa (L) 2:e vice ordförande i socialnämnden och ordinarie ledamot
sociala utskottet
3. Ted Wright (S), ordinarie ledamot i socialnämnden och sociala utskottet
4. Saousan Al Merai (C) ordinarie ledamot i socialnämnden och sociala utskottet
5. Lennart Nilsson (KD) ordinarie ledamot i socialnämnden och sociala utskottet
2. Att förordnandet gäller med omedelbar verkan och mandatperioden ut, det vill
säga till och med år 2018.
3. Att ärendet justeras omedelbart.
Ärendet i korthet

Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt kommunallagen (KL) medger
rätt till ordförande eller annan ledamot, som nämnden har förordnat, att fatta beslut
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens eller det sociala
utskottets behandling av dessa inte kan inväntas. Detta gäller beslut enligt följande
lagrum
 6 § LVU – omedelbart omhändertagande
 9 § LVU, sista stycket – beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 §
LVU ska upphöra
 11 § LVU – hur vården av den unge ska ordnas samt var den unge ska vistas
under vårdtiden
 27 § LVU – tillfälligt förflyttningsförbud
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 43 § LVU – polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
 13 § LVM – omedelbart omhändertagande
 6 kap 36 § KL – beslut i brådskande nämndärenden
Socialförvaltningens förslag är att nämndens presidium samt sociala utskottets
samtliga övriga ordinarie ledamöter förordnas att fatta beslut i ärenden enligt ovan
nämnda lagrum när ordförande inte är tillgänglig.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-26
Barnkonsekvensanalys

Beslutet medför att snabba beslut kan fattas, något som gynnar barn som befinner sig
i utsatta situationer där nämnden måste vidta åtgärder omgående.
Slutsatser

Nämnden bör förordna ledamöter utöver ordföranden att fatta beslut i vissa ärenden
av särskilt brådskande natur och där nämndens eller det sociala utskottets
sammanträde inte kan inväntas.
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