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2017-08-23
Socialnämnden
Dnr Son 2017/278
Förordnande av ledamöter som kan fatta beslut i brådskande ärenden i
ordförandes ställe
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Följande ledamöter förordnas att, i nämnd ordning, fatta beslut i ordförandes
ställe i ärenden enligt 14 § andra stycket första och andra punkten LVU då
ärendet är så brådskande att socialnämndens 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. Förordnandet gäller mandatperioden ut, det vill säga till och med år 2018.

Ärendet i korthet

Kommunallagen 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 behandling av dessa inte kan inväntas.
För att beslut enligt 14 § första och andra punkten LVU, i brådskande fall, ska kunna
fattas av andra än socialnämndens ordförande behöver ledamöter förordnas av
socialnämnden. Socialförvaltningens förslag är att förordna nämndens presidium
samt nämndledamöter som är ordinarie ledamöter i sociala utskottet.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-23

Socialförvaltningen

Besöksadress: Vibblabyvägen 3
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Bakgrund

Kommunallagen 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 behandling av dessa inte kan inväntas. Sådana beslut skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
Efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen (mål 6529-15) bedöms beslut enligt 14 §
andra stycket första och andra punkten LVU vara ärenden av större vikt som endast
får delegeras från socialnämnd om de är så brådskande att beslut inte kan avvakta
nämndens sammanträde. I sådana fall får de endast delegeras från socialnämnd till
ordförande eller annan ledamot som förordnats. Delegering får ej göras till
tjänsteman. Besluten avser hur ett barns umgänge ska ordnas om överenskommelse
ej kan göras med vårdnadshavare samt hemlighållande av vistelseort.
Socialförvaltningens förslag är att nämndens presidium samt nämndledamöter som är
ordinarie ledamöter i sociala utskottet förordnas att kunna fatta beslut enligt 14 §
andra stycket första och andra punkten LVU i brådskande fall då ordförande inte är
tillgänglig.
Barnkonsekvensanalys

Situationer när det krävs beslut om barns umgänge med förälder/vårdnadshavare
och/eller hemlighållande av vistelseort är ofta akuta situationer där barnets bästa och
behov av skydd är avgörande. Det är därför, utifrån ett barnperspektiv, nödvändigt att
beslut om förordnade fattas för att nämnden ska kunna vidta nödvändiga åtgärder
omgående när behov uppstår.
Slutsatser

Nämnden bör förordna namngivna ledamöter att i ordförandes ställe kunna fatta
beslut i ärenden enligt 14 § andra stycket andra och första punkten LVU då ärendet
är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas.

Arnfinn Kleveland
Tf. socialdirektör
Stefan Lidsten
Avdelningschef lednings- och
verksamhetsstöd
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