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Förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där arbetsmarknadssocialnämndens beslut inte kan avvaktas
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Sammanfattning

Ärendet föranleds av att Charlotte Bossens (C) avsagt sig uppdraget i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Enligt nämndens reglemente paragraf 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en
ledamot eller ersättare i utskottet avgår. Arbetsutskottet ska behandla övriga ärenden som
nämnden delegerar till det och bereda de ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet,
om beredning behövs.
I ärendet föreligger även förslag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som innebär att
nämnden klargör vem som får fatta beslut i vissa ärenden enligt lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) i fall där socialnämndens beslut inte kan avvaktas. Det är enbart ledamöter i
arbetsmarknads- och socialnämnden som kan förordnas av nämnden

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden utser NN till ersättare (6) i arbetsutskottet för perioden
från och med 28 november 2019 till och med 31 december 2022.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar NN att fatta beslut i ärenden där
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 6 § 2 st LVU, 11 § 3 st
LVU, 27 § 2 st LVU samt 13 § 2 st LVM
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Ärendet

Enligt nämndens reglemente paragraf 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en
ledamot eller ersättare i utskottet avgår. Arbetsutskottet ska behandla övriga ärenden som
nämnden delegerar till det och bereda de ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet, om
beredning behövs.
I 6 § LVU stadgas att socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart kan
omhändertas, om 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU, och
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller
utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder
hindras. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens
ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta att den unge
omedelbart ska omhändertas. Förslaget till beslut innebär ett klargörande av att förordnad
ledamot förordnas att fatta beslut även utan förfall för ordföranden.
I 11 § LVU stadgas att socialnämnden bestämmer hur vården av den unge ska ordnas och var
han eller hon ska vistas under vårdtiden. Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem.,
om detta kan antas vara bäst ägnat att främja våden om honom eller henne. Vård med stöd av
LVU ska dock alltid inledas utanför den unges eget hem. Om nämndens beslut inte kan avvaktas
får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan.
Förslaget till beslut innebär ett klargörande av beslutanderätt för förordnade ledamöter.
I 27 § LVU stadgas att socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om 1. det är
sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, och 2. rättens beslut om flyttningsförbud inte kan
avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling. Om socialnämndens beslut
om tillfälligt flyttningsförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan
ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Förslaget till beslut innebär
ett klar-görande av att förordnade ledamöter har beslutanderätt.
I 13 § LVM stadgas att socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart ska omhändertas, om 1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av LVM, och 2. rättens
beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd
allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av att det finns en
överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig
själv eller någon närstående. Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får
beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som
nämnden har förordnat. Förslaget till beslut innebär ett klargörande av att förordnade ledamöter
har beslutanderätt.
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