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Förordnande av tjänstepersoner att fatta beslut i ärenden där socialnämndens
beslut inte kan avvaktas enligt 43 § punkt 2 LVU
ASN-2020-6248
Sammanfattning

Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att
genomföra beslut. De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 §
LVU. 43 § LVU är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast punkt 2. Ett
förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på
myndigheten och är inte att förväxla med delegation.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar rätten att genomföra beslut om
handräckning och att återkalla densamma, enligt 43 § punkt 2 LVU till Elena Omeiche,
Christina Stenberg, Albertina Iaiqi, Fatana Hekmat, Pergrui Miljkovic Nydensten, Mina
Dadashzadeh, Michela Heikkilä, Elinor Martinsson, Ida Salomonsson, Barbro
Lundqvist, Karlenin Ed Mejia Nuila och Alma Habibovic från och med 2020-05-25.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden återkallar rätten att genomföra beslut om
handräckning och att återkalla densamma, enligt 43 § punkt 2 LVU för Petra Neuman
och Rebeccka Thörn från och med 2020-05-25.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-05-07
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-05-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-25
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att genomföra beslut. De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 §
LVU. 43 § LVU är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast handräckningen under
punkt 2. Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars
ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation. Polishandräckning enligt 45 §
LVM kan delegeras och har skrivits in i delegationsordningen.
Handräckning kan inte begäras för att genomföra beslut enligt socialtjänstlagen. I grunden är det
socialnämnden, här i form av arbetsmarknads- och socialnämnden som beslutar om att begära
handräckningen och polismyndigheten som lämnar biträde. Polisen har befogenhet att ytterst
använda våld för att genomföra sina uppgifter, en rätt som socialtjänstens företrädare inte har.
En polishandräckning är uttryck för när myndigheter starkt ingriper med makt i förhållande till
enskilda. Möjligheten för socialnämnden att förordna beslutanderätten är därför till viss del
begränsad. En rätt att begära polishandräckning med stöd av förordnande bör enligt
Socialstyrelsens uppfattning utformas så att den omfattar både att påkalla handräckningen och
att återkalla densamma.
Polismyndigheten varken beslutar om behovet av handräckning eller prövar lämpligheten av en
framställan om handräckning. De kontrollerar endast att framställningen avser ett sådant
förfarande som biträde ska lämnas till samt att den som begärt handräckningen är behörig att
göra det.
Socialnämnden har vid en polishandräckning hela tiden ett ansvar för den unge. I det ansvaret
ingår det att se till att handräckningen inte fortgår längre än det behövs. Lagen ger inga närmare
anvisningar om hur en polishandräckning med stöd av LVU ska gå till.
Förordnande om att begära handräckning ska alltid ske till namngiven tjänsteperson eller
ledamot i nämnden. Därför behöver nämnden besluta om att förordna at genomföra beslut om
att begära handräckning.
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