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Upphävande av förordnande och nya förordnande
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
1. förordnanden enligt nämndens beslut § 83 SOCN/2020:73 – 759 för nämndens
ordförande Marie-Louise Karlsson (S), förste vice ordförande Birgitta CarlheimGyllensköld (M) och andre vice ordförande Thomas Selig (V) upphör från och med den 1
juli 2021
2. utöver ordförande Johanna Karlsson (S), förordna förste vice ordförande Birgitta
Carlheim-Gyllensköld (M) och andre vice ordförande Thomas Selig (V) att, från och med 1
juli 2021 och för återstående mandatperiod, fatta beslut för det fall utskottets beslut inte
kan avvaktas om,
- omedelbart omhändertagande. 6 och 6 a §§ LVU
- var och hur vården ska ordnas, 11 § LVU
- tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU
- begära biträde av Polismyndigheten eller Kriminalvården för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande, 43 § 1 st. 2 p. LVU
- omedelbart omhändertagande, 13 § LVM
3. med stöd av 6 kap. 39 § KL utse ordförande Johanna Karlsson (S), förste vice ordföranden
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) och andre vice ordföranden Thomas Selig (V) att, från
och med den 1 juli 2021 och för återstående mandatperiod, fatta beslut när nämndens
beslut inte kan avvaktas om,
- hemlighållande av vistelseort och umgängesbegränsning, 14 § 2 st. LVU
4. paragraferna justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Karlsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika
ordförande i socialnämnden från och med 1 juli 2021. Kommunfullmäktige biföll hennes
begäran i beslut den 14 juni 2021, KS/2018:481 – 111. I samma beslut valde
kommunfullmäktige ledamoten Johanna Karlsson (S) till ny ordförande i nämnden från och
med 1 juli 2021 och för återstående mandatperiod. Av den anledningen ska förordnandet
för Marie-Louise Karlsson (S) upphöra. Samtidigt är det lämpligt att även förordnandena för
vice ordförandena upphör för att nya förordnande ska kunna samlas i ett och samma
beslutsdokument.
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Ärendets handlingar


Socialnämndens beslut 2020-10-27, § 83



Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 90

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har enligt lag rätt fatta brådskande beslut i enskilda ärenden
om tvångsvård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Nämnden kan med stöd av förordnande också ge
den rätten till en eller flera namngivna ledamöter i nämnden, s.k. kompletterande
beslutsrätt. Därutöver kan nämnden även uppdra rätten att fatta beslut i vissa andra
brådskande ärendetyper till nämndens ordförande eller andra ledamöter i nämnden.
Beslut enligt LVU och LVM som normalt fattas av socialnämnden får i vissa brådskande fall 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 namngiven
person. En sådan rätt s.k. kompletterande beslutanderätt finns enligt LVU och LVM för
beslut i följande ärende
• omedelbart omhändertagande, (6 och 6 a §§ LVU)
• var och hur vården ska ordnas, (11 § LVU)
• tillfälligt flyttningsförbud, (27 § LVU)
• begäran om biträde av polismyndighet eller kriminalvård för att kunna genomföra beslut
om vård om vård eller omhändertagande, 43 § 1 st. 2 p. LVU
• Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare (13 § LVM)
Beslut om hemlighållande av vistelseort och umgängesbegränsning enligt 14 § LVU har i
praxis inte bedömts möjligt att delegera. Domstolarna har ansett att sådana beslut rör
myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Det innebär att endast socialnämnden kan besluta i sådana ärenden. Om ärendet är så
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas får nämndens ordförande eller annan
ledamot som nämnden utsett fatta beslut, 6 kap. 39 § kommunallagen (KL).
Nämndens tidigare förordnande ska i den delen som gäller för ordföranden upphöra med
anledning av att ny ordförande tillträder den 1 juli 2021. Dokumentationen av ett
förordnande från nämnden bör vara samlat i en och samma handling, eftersom det är ett
behörighetsbevis som ska kunna visas upp på förfrågan från t.ex. domstol. För att det ska
vara tydligt och överskådligt är det därför lämpligt att tidigare förordnande för vice
ordförandena också upphör. Av den anledningen bör socialnämnden besluta om nya
förordnanden i ett och samma beslutsdokument.

Thomas Brandels
Jurist
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Beslutet skickas till:
Akten
Marie-Louise Karlsson (S)
Johanna Karlsson (S)
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
Thomas Selig (V)
Förvaltningschef socialförvaltningen
Avdelnings- och enhetschefer socialförvaltningen

