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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 innebär att socialnämnden får besluta om tillfälligt
utreseförbud, om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, och rättens beslut om
utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller
lämnar Sverige. Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett
sådant förbud (LVU 31 d).
Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut om förordnande av ledamot att fatta beslut i ärenden där
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut inte kan avvaktas.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar Sedat Arif (S), Joel Laguna (L), AnnMarie 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, 31 d § LVU, 43
§ 2 p. 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.
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Ärendet

Av nämnden förordnad ledamot 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.
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.
I 6 a § LVU stadgas att socialnämnden får besluta att den som är under 20 år och har en annan
hemvist än Sverige omedelbart kan omhändertas, om 1. åtgärder av behörig utländsk myndighet
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, och 2. det är sannolikt
att den unge tillfälligt behöver vård som avses i denna lag. 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.
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 vården 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 ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan.
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.
I 31 d § LVU stadgas att socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är
sannolikt att ett utreseförbud behövs, och rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med
hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige. Om socialnämndens
beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan
ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud.
I 43 § LVU stadgas att socialnämnden i vissa fall har möjlighet att begära handräckning från
polismyndigheten för att genomföra beslut. De situationer då nämnden kan begära
polishandräckning är angivna i 43 § LVU. § 43 är uppdelad i tre punkter och i detta ärende avses
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endast handräckningen under punkt 2 som rör beslut om att begära biträde av polismyndighet
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU.
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 omedelbart 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.
Ansvariga

Rebecka Kärrholm Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

