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Plats och tid Hörsalen, Merkurius, kl. 16.00 till 16.10 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordförande, Håkan Hjelm (C), Tommy Glans 
(VF), Jonna Andreasen-Fälth (SD), Ejlon Johansson (L) 

Tjänstgörande ersättare: Kenneth Hedin (S) för Carina Strömbäck (S) 

Övriga deltagare 
ersättare 

Niklas Hugosson (VF) 

Övriga ersättare 
tjänstemän 

Hanna Axeland, biträdande socialchef, Charlotte Flink-Oscarsson, enhetschef, 
Marie Willysdotter Wennerberg, sekreterare 

Utses att justera Håkan Hjelm (C) 

Justeringens plats och 
tid 

Socialförvaltningen 2021-03-17 

Sekreterare 

 

Paragrafer 103-104 

Ordförande 

Marie Willysdotter Wennerberg 

 

Justeringsperson 

Mona-Lisa Hagström Svensson 

 

Underskrifter 

 Håkan Hjelm (C) 
 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2021-03-17 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-04-07 

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
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§ 103  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Håkan Hjelm (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 104 Ärendenr SO 2021/59 

Kompletterande beslutanderätt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt i enlighet med nedanstående 
förslag till Ejlon Johansson (L) och Tommy Glans (VF). 
 
Beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas vid nästkommande 
nämndsammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Delegering innebär att nämndens befogenhet att fatta beslut överlämnas till någon annan, 
exempelvis till utskott i nämnden eller till anställd. Det delegerade beslutet fattas sedan på 
nämndens vägnar. Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (2017:725), KL och i 10 
kap. 4–5 §§ SoL. Det är uppgifter som delegeras och inte ansvaret som sådant.  
 
Ibland behöver beslut kunna fattas skyndsamt. Därför finns i några fall i LVU och LVM en rätt 
att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om delegering utan om en 
kompletterande beslutanderätt som följer direkt av lag. Det är endast i fall när nämndens 
beslut inte kan avvaktas som den kompletterande beslutanderätten kommer ifråga. JO har 
haft anledning att påminna om att det ska vara fråga om akuta situationer där åtgärder måste 
vidtas genast.  

I följande fall har ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat tillagts 
kompletterande beslutanderätt. Det gäller följande beslut:  

 beslut om omedelbart omhändertagande (6 § första och andra stycket LVU)  
 beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är behörig att 
 besluta om beredande av vård (6 a § första och andra stycket LVU)  
 beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var den unge ska vistas under 
 vårdtiden (11 § första och tredje stycket LVU)  
 beslut om att medge att den unge under vårdtiden vistas i sitt eget hem (11 § andra 
 och tredje stycket LVU)  
  beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § första och andra stycket LVU). 
 beslut om tillfälligt utreseförbud (31 d § första stycket LVU) 
  beslut om omedelbart omhändertagande ( 13 § Lag (1988:870) om vård av 
 missbrukare i vissa fall LVM)  
 

Beslutanderätt vid handräckning  

Både nämndens ordförande och socialnämnden har rätt att begära biträde av polismyndighet 
för att bereda läkare tillträde till den unges hem eller att inställa den unge till 
läkarundersökning.  
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Socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat har rätt att 
begära biträde av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av 43 § p 2 LVU.  
 
När nämnden ger en ledamot eller tjänsteman ett förordnande om kompletterande 
beslutanderätt ska dennes namn anges i förordnandet. Ett förordnande skiljer sig från 
delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det är då inte 
tillräckligt att nämnden knyter förordnandet till en viss befattning. 

Beslut tagna enligt förordnande om kompletterande beslutanderätt ska anmälas specifikt vid 
nästa nämndssammanträde (se 6 kap 40 § 2 st. kommunallagen). Detta innebär att besluten, 
likt 
delegationsbeslut, presenteras under ett gemensamt ärende så att redovisning av ärendet kan 
godkännas av nämnden. Själva beslutet kan dock inte ändras av nämnden, såvida det inte är 
uppenbart felaktigt. 
 
 

Bilaga: personligt förordnande avseende LVU/LVM (utöver nämndens ordförande) 

 
 

Nr Ärende Lagrum Förordnad 

1. Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § första och andra 
stycket LVU 

Ejlon Johansson (L) 

Tommy Glans (VF) 

2. Beslut om omedelbart 
omhändertagande när svensk domstol 
inte är behörig att besluta om 
beredande av vård 

6 a § första och 
andra stycket LVU 

Ejlon Johansson (L) 

Tommy Glans (VF) 

3. Beslut om hur vården av den unge ska 
ordnas och var den unge ska vistas 
under vårdtiden 

11 § första och 
tredje stycket LVU 

Ejlon Johansson (L) 

Tommy Glans (VF) 

4. Beslut om att medge att den unge 
under vårdtiden vistas i sitt eget hem 

11 § andra och 
tredje stycket LVU 

Ejlon Johansson (L) 

Tommy Glans (VF) 

5. Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § första och 
andra stycket LVU 

Ejlon Johansson (L) 

Tommy Glans (VF) 

6. Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § första stycket 
LVU 

Ejlon Johansson (L) 

Tommy Glans (VF) 

7.  Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM Ejlon Johansson (L) 
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Tommy Glans (VF) 

8. Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § p 2 LVU Ejlon Johansson (L) 

Tommy Glans (VF) 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Ejlon Johansson (L) 
Tommy Glans (VF)
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