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Särskilt förordnad beslutsfattare enligt LVU och LVM,
tilläggsbeslut
Förslag till beslut

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
1. att förordna nedan namngivna personer rätten att fatta beslut enligt 6 §
LVU, 11 § 1-2 st., 27 § LVU, 43 § p.2 LVU och 13 § LVM inom nämndens
verksamhetsområde.
Christoffer Sonesson (KD)
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
2. att tidigare förordnande för nedan namngivna personer att fatta beslut
enligt 6 § LVU, 11 § 1-2 st., 27 § LVU, 43 § p.2 LVU och 13 § LVM inom
nämndens verksamhetsområde ska upphöra att gälla.
Barbro Hedengren (M)
3. att revidera bilaga till Delegationsordningen för socialnämnden för
föreslagna ändringar enligt punkt 1 och 2.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden fattade beslut om särskilt förordnad beslutsfattare enligt LVU och
LVM 2019-01-15 § 14.
Ärendet tas upp på nytt då rätten att fatta beslut enligt 6 § LVU, 11 § 1-2 st., 27 §
LVU, 43 § p.2 LVU och 13 § LVM inom nämndens verksamhetsområde endast
kan ges till ledamot, inte till ersättare.
Bakgrund

Socialnämnden i Strängnäs kommun fattar inom sitt område beslut i
myndighetsutövning mot enskilda. Delegationsordningen slår fast
beslutsordningen och syftar till att socialnämnden ska kunna fullgöra sitt
uppdrag. Alla beslut inom socialnämndens uppdrag går dock inte att delegera.
Genom att förordna särskilda beslutsfattare kan socialnämnden även fullgöra sitt
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uppdrag i de fall delegering inte är tillåten. Delegation att fatta ett beslut innebär
att ett beslut får fattas av innehavare av viss befattning medan förordnande att
fatta beslut är personligt.
Av 10 kap 4 § Socialtjänstlagen framgår att det finns mycket begränsade
möjligheter att delegera beslutsrätten enligt lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Möjligheten att delegera beslutanderätten för omedelbara omhändertaganden (6§
LVU respektive 13§ LVM) är exempelvis begränsad på så sätt att delegering
endast får ske till utskott. Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom
socialtjänsten är tillgodosett genom att nämndens ordförande erhållit en direkt i
lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har socialnämnden
möjlighet att i vissa fall förordna andra namngivna personer att fatta beslut.
Syftet med bestämmelserna om ordförandens kompletterande beslutanderätt och
möjligheten att förordna särskilda beslutsfattare är att det alltid ska finnas någon
beslutsbehörig att tillgå i de fall nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Skillnaden mellan delegering enligt kommunallagen och förordnande med stöd
av bestämmelserna i t.ex. LVM och LVU är att nämnden genom delegering har
överlåtit arbetsuppgifterna och beslutanderätten utövas normalt av delegaten.
Förordnande som särskild beslutsfattare enligt LVM och LVU ska däremot endast
användas när beslut av nämnden inte kan avvaktas. Den som har rätt att fatta
beslut enligt förordnande har också ett ansvar för att ta ställning till om
socialnämndens/socialutskottets beslut i frågan kan avvaktas eller inte. Även ett
beslut fattat med stöd direkt i LVU eller LVM, eller enligt förordnande gäller som
nämnden beslut.
Beslut som avses enligt ovan är beslut som fattas enligt:
- 6 § LVU om omedelbart omhändertagande,
- 11 § LVU om var och hur vården ska inledas,
- 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud,
- 43 § 1 st. 2 p. LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i
särskilda fall, Kriminalvården, och
- 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet bedöms inte medföra några övriga konsekvenser.
Uppföljning

Beslutet behöver följas om någon utsedd ledamot lämnar socialnämnden.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
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Beslutet skickas till

Kansliavdelningen

Agneta von Schoting
Kontorschef

Barbro Ernald
Nämndsekreterare

