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Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM)
Ärendebeskrivning
Delegationsbegränsning innebär att nämnden inte får delegera vissa beslut. Dessa anges i
10 kap 4 § socialtjänstlag (SoL). Det är fråga om beslut som är av integritetskänslig natur
enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM). 10 kap 4 § SoL innehåller en uppräkning av § som inte kan
delegeras. Arbetsutskottet kan fatta beslut i förekommande fall.
När beslut inte kan avvaktas, som omfattas av delegationsbegränsning, är det direkt angivet i
lag när det finns möjlighet till kompletterande beslutsrätt. En sådan beslutsrätt kräver att
nämnden beslutar om förordnande.
Förordnande kan ges till, förutom nämndens ordförande, till ordinarie ledamöter i
socialnämnden. Enligt 43 § första stycket 2 punkten LVU som avser begäran om
handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården, kan förordnande även ges till
tjänsteperson.
Förordnande att fatta beslut om
 omedelbart omhändertagande enligt 6 § andra stycket LVU
 omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer enligt 6 a § andra
stycket LVU
 hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden enligt 11 § tredje
stycket LVU
 tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § andra stycket LVU
 tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § andra stycket LVU
 omedelbart omhändertagande enligt 13 § andra stycket LVM
föreslås:
Ordförande Thorsten Larsson
Vice ordförande Leif Hansson
Ledamot Lars-Ivan Gustafsson
Ledamot Ingbritt Johansson
Ledamot Ann-Lie Tulokas Olsson
Enligt 43 § första stycket 2 punkten LVU ska Polismyndigheten eller, om det gäller transport
av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 § LVU, Kriminalvården lämna
hjälp om socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat för att
genomföra beslutet om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.
Förordnande att fatta beslut enligt 43 § första stycket 2 punkten LVU föreslås för följande
tjänstepersoner:
Enhetschef Anna Tell, Enhet barn och unga 1

Enhetschef Pia Claesson Fredin, Enhet barn och unga 2
Enhetschef Kristina Ullvan, Enhet familjehem
Enhetschef Anders Hjälm, Enhet vuxna
Enhetschef Jenny EK, Enhet unga vuxna och socialpsykiatri
Sociala jouren, Göteborgs Stad:
Socialsekreterare Mikael Andersson, Åsa Andersson, Kristina Andreasson, Sofie Ask,
Annika Bengtsson, Christina Carlsson, Marie Carlsson, Christine Dahlfors, Zahra
Fathinezhad Fard, Maja Graaf, Marion Hagland, Maria Hellström, Jacob Johanen,
Jeanette Lindgren, Yasmine Manikarou, Ann-Sofie Medin, Henric Nilsson, Terese Norling,
Monica Ohlsson, Fatima Rödin, Martina Segrell, Tuula Sihvonen, Marianne Svensson, Anneli
Ulfson, Anna Vilén, Annika Vinberg, Barbro von Brömssen, Ulrika Ölund, Anna Bolis, Nina
Sköld, Dennis Ragnarsson och Lena Bremell.
1:e socialsekreterare Anna Bergman, Lena Biström, Cecilia Hielte, Cecilia Leo och Anki Sun.
Alla beslut som fattats enligt förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner att föreslagna ledamöter i nämnden och namngivna
tjänstepersoner får förordnande att fatta beslut enligt angivna § i lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Beslutet ska skickas till
Enhetschef Anna Tell, Enhet barn och unga 1
Enhetschef Pia Claesson Fredin, Enhet barn och unga 2
Enhetschef Kristina Ullvan, Enhet familjehem
Enhetschef Anders Hjälm, Enhet vuxna
Enhetschef Jenny EK, Enhet unga vuxna och socialpsykiatri
Enhetschef Ulrika Nordström, Sociala jouren, Göteborgs Stad
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