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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-21 kl. 09:00-11:30

Plats

Kungsgatan 13, hörsalen 317

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Simon Enqvist (SD)
Max Lundstam (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Rebecca Bichis (avdelningschef)
Lene Cordes (avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekretarere)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-02-21

Protokollet omfattar

§58
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§

58

Förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där
arbetsmarknads- socialnämndens beslut inte kan avvaktas

ASN-2020-1587
Sammanfattning

Föreligger 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.
Ärendet föranleds av nya regler i LVU som rör omhändertagande för tillfällig vård av
personer under 20 år som har hemvist i ett annat land än Sverige.
Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden
där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas 2019-01-02, §5, och 201911-28, § 425.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar Sedat Arif (S), Joel Laguna (L), Ann-Marie
Hansson (S), Anders Nilsson (S), Pernilla Hagen (S), Janne Grönholm (MP), Helena Nanne
(M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C) att fatta beslut i
ärenden där arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas enligt 6 § 2 st
LVU, 6 a § LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § 2 st. LVM.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer detta beslut som gällande och att det
ersätter tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där nämndens
beslut inte kan avvaktas.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer socialtjänstavdelningar, social jour och förordnad ledamot.
Beslutsunderlag
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