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2018-02-27
Socialnämnden
Son 2018/112

Förordnade av tjänstemän som kan fatta beslut om handräckning enligt
43 § punkt 2, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att följande tjänstemän förordnas att, utan någon
inbördes ordningsföljd, kunna fatta beslut om begäran om handräckning enligt 43
§ punkt 2, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
1. Helena Höijer, gruppledare Barnenheten
2. Annelie Erlandsson, gruppledare Ungdomsenheten

Ärendet i korthet

För att beslut enligt 43 § punkt 2 LVU ska kunna fattas av annan än socialnämnd
eller sociala utskottet måste socialnämnden fatta beslut om förordnande. I detta
ärende beslutas att socialnämnden lämnar förordnande till namngivna tjänstemän
som är nytillträda i sina tjänster som gruppledare på Barnenheten respektive
Ungdomsenheten. I tidigare beslutsärende på socialnämnden i december 2017
lämnades förordnande till ledamöter i socialnämnden samt tjänstemän.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-27.
Ärendet

Enligt 43 § LVU, punkt 2 ska polismyndigheten lämna hjälp till socialnämnden för
att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU. Även
Kriminalvården ska lämna hjälp om det gäller transport av person som vårdas i ett
sådant hem som anges i 12 § LVU (ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse).
Begäran av denna hjälp kan enligt 10 kap 4 § Socialtjänstlagen inte delegeras lägre
än till utskott utan ska göras av socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman
som nämnden har förordnat.
Ett förordnade är inte en delegation till en funktion utan ett särskilt beslut om att
namngiven person utses att fatta ett visst beslut eller ha ett visst ansvar.
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De situationer då handräckning med hjälp av polismyndighet eller kriminalvård är
nödvändig är ofta av brådskande eller akut karaktär och beslut av socialnämnd eller
socialt utskottet kan i normalfallet inte inväntas varför förordnade av ledamöter och
tjänstemän som kan fatta beslutet är nödvändigt.
Socialnämnden beslutade 2017-12-14 (son 2017/414) att lämna förordnande att
kunna fatta beslut enligt 43 § punkt 2 LVU till socialnämndens presidium, ordinarie
ledamöter i sociala utskottet samt tjänstemän som hade funktion som enhetschef eller
gruppledare inom Bedömningsenheten, Barnenheten, Ungdomsenheten samt Enheten
för ensamkommande flyktingbarn.
Sedan dess har ytterligare två personer anställts som gruppledare inom Barnenheten
respektive Ungdomsenheten. Även dessa tjänstemän behöver förordnas att kunna
fatta beslut om att begära polishandräckning.
Barnkonsekvensanalys

Beslut om att begära handräckning av polismyndighet eller kriminalvård enligt 43 §
punkt 2 LVU avser alltid barn och unga. Det är av yttersta vikt att denna process är
tydlig och att det alltid finns personer tillgängliga som är behöriga att fatta detta
beslut.
Detta ärende om förordnande bedöms därför ge positiva konsekvenser för barn och
ungdomar samt vara nödvändigt ur ett barnperspektiv.
Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att förordna namngivna
tjänstemän att kunna fatta beslut om polishandräckning enligt 43 § punkt 2 LVU.

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör
Lotta Erlandsson
Avdelningschef IFO

Expedieras

Diariet
Jenny Wilhelmsson
Lotta Erlandsson
Annika Larsson
Ulrika Kannebäck Hagala
Britt-Marie Bjerver
Helena Höijer
Annelie Erlandsson

