
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

PROTOKOLL
 

Datum, plats och tid 2020-10-27 Solrosen, klockan 15:00 – 15:30 
Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 1:e vice ordförande, 

Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Gunnar Ljungqvist (S), Johanna Karlsson (S), Britt-Inger 
Karlsson (S), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD) 

Beslutande ersättare	 Mari Ann Lundin (S) för Stefan Blomkvist (S) 

Wahid Moosawi (M) för Annelie Swärd (M) 

Ersättare  	 Reine Östlund (S), Dag Dunås (KD), Elsie Egestål (SD) 

Övriga deltagande 	 Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Lena Ludvigsson, avdelningschef 
Laila Hämäläinen, avdelningschef Johanna Säfström, avdelningschef Linda Qvarnström, 
ekonom Matilda Sunnanhed 

Underskrifter 	 Ordförande: Marie-Louise Karlsson (S) 

Sekreterare: Madelene Sönnerfors 

Utsedd justerare: Anders Gölevik (C) 

Justeringens plats Socialförvaltningen 2020-10-27 
och tid 

Paragrafer	 §83 direktjustering 

Datum för anslags uppsättande 2020-10-27	 Datum för anslagsnedtagande 2020-11-20 

Förvaringsplats av protokollet 

Socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 83	 SOCN/2020:73  759 

Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 
Socialnämndens beslut 

1.	 Socialnämnden beslutar att för tiden t.o.m. den 31 december 2022 
förordna ordförande Marie-Louise Karlsson (s), förste vice 
ordförande Birgitta Carlheim-Gyllensköld (m) och andre vice 
ordförande Thomas Selig (v) att fatta beslut enligt 6, 6 a, 11, 27, 43 §§ 
LVU och 13 § LVM när socialnämndens beslut inte kan avvaktas. 

2.	 Beslut som fattats med stöd av förordnandet ska rapporteras vid 
socialnämndens nästkommande sammanträde. 

3.	 Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut enligt LVU och LVM får i vissa brådskande fall, som normalt fattas av 
socialnämnden, i stället fattas av ordföranden eller annan ledamot som socialnämnden 
förordnat. Ett sådant förordnande får enligt JO – inte som vid delegation – endast ange 
att den som innehar viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant beslut, 
utan måste ange en angiven person. 

Av lagtexten följer att ordföranden i socialnämnden eller annan ledamot som nämnden 
har förordnat har kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM i följande ärenden: 

 Beslut om omedelbart omhändertagande, (6 § LVU) 
 Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är 

behörig att besluta om beredande av vård, (6 a § LVU)  
 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden, (11 § 1 och 3 st LVU) 
 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, (11 § 

2 st LVU) 
 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, (27 § LVU) 
 Beslut om att begära polishandräckning för att kunna genomföra 

läkarundersökning, (43 § 1 p LVU) 
	 Beslut om att begära polishandräckning/efterlysning för att kunna 

genomföra vård eller omhändertagande med stöd av, LVU (43 § 2 p 
LVU) 

	 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare (13 § LVM) 

Ärendets handlingar 
	 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-10-19 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S). 

Beslutet skickas till: 
Marie-Louise Karlsson 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld 
Thomas Selig 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 


