Tjänsteskrivelse

Amanda Hau
Förvaltningsjurist
amanda.hau@trelleborg.se

1 (2)

Datum

Diarienummer

2021-03-03

SN 2021/118

Socialnämnden

Förordnande enligt LVU
Sammanfattning
Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från
polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande i
enlighet med 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU).
Dessa beslut kan inte delegeras till en lägre nivå än till utskott. För att
möjliggöra en skyndsam hantering ger lagen istället utrymme för nämnden
att genom s.k. kompletterande beslutanderätt förordna en namngiven
ledamot eller tjänstemän att genomföra beslut i enlighet med nämnda
lagrum. Beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt ska fattas endast i
de fall nämndens beslut inte kan avvaktas. Besluten ska, precis som
delegationsbeslut, anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
På grund av vissa personalförändringar finns det behov av att upphäva det
tidigare förordnandet och besluta om ett nytt förordnande enligt 43 § 2 p
LVU. Nedan angivna tjänstemän föreslås ges kompletterande beslutanderätt
i enlighet med aktuellt lagrum. Förordnandet avser både rätten att
genomföra och att återkalla beslut i enlighet med ovannämnda lagrum.

Beslutsunderlag
Det tidigare förordnandet, dnr SN 2017/9

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att upphäva det tidigare förordnandet, dnr SN 2017/9
att Joachim Andersson, enhetschef; Therese Törnkvist, enhetschef; Helen
Andersson-Forsblom, enhetschef; Linda Carsten-Andersson, 1:e
socialsekreterare; Asta Magnusdottir, 1:e socialsekreterare; Emilia Gidlöf,
1:e socialsekreterare; Ylva Andersson, 1:e socialsekreterare; Maria
Rosenquist, avdelningschef; Eva-Marie Jeppsson, sociala jouren syd; Bazian
Shwan, sociala jouren syd; Nazanin Sezayesh, sociala jouren syd; Eva
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Skogö, sociala jouren syd och Charlotte Sternskog, sociala jouren syd ges
kompletterande beslutanderätt enligt 43 § 2 p LVU
att omedelbart justera beslutet.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens förvaltningschef och avdelningschefer

