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Dnr SN 84-2019

§ 162 Förordnande enligt lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan namngivna vid
Socialjouren rätt att enligt 43 § 1 st. 2 p. lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), inom nämndens
ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i
särskilda fall, Kriminalvård.
Ingela Thorsson
Maria Thell
Maria Orban
Susanne Gustafsson
Pernilla Sjölund
Jenny Adsersen
Johan Åkesson
Susann Jönsson
Sandra Björk Buske
Jessika Bergström Tiitus
Ingrid Dahl
Björn Jönsson
Jill Olin
2. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan namngivna
tjänstemän och politiskt förtroendevalda rätt att begära
polishandräckning enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU.
Socialnämndens ordförande Aase Jönsson
Socialnämndens vice ordförande Krister Olsson
Socialchef Mikael Lindberg
Enhetschef Helena Johansson
3. Detta beslut ersätter socialnämndens beslut 2018-05-30, § 94, om
förordnande.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden svarar bland annat för jourverksamhet inom individ- och
familjeomsorgen genom Socialjouren. Den nämnd som svarar för denna
verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att
begära polishandräckning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och lagen med bestämmelser om vård av unga (LVU).
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I 43 § 1 st. 2 p. LVU finns en bestämmelse om att kompletterande
beslutanderätt kan tilldelas namngivna ledamöter och tjänstemän när det gäller
att begära biträde av polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande.
Socialnämnden beslutade 2018-05-30, § 94, om att förordna namngivna
personer vid Socialjouren rätt att enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU, inom nämndens
ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet, och, i särskilda fall,
Kriminalvård. Socialnämnden beslutade även att förordna namngivna
tjänstemän rätt att begära handräckning enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU.
Sedan tidigare fattat beslut har ett antal förändringar skett både inom
tjänstemannaorganisationen och inom politiskt förtroendevalda varvid nytt
beslut behöver fattas i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan
namngivna vid Socialjouren rätt att enligt 43 § 1 st. 2 p. lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), inom nämndens ansvarsområde,
begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
Ingela Thorsson, Maria Thell, Maria Orban, Susanne Gustafsson, Pernilla
Sjölund, Jenny Adsersen, Johan Åkesson, Susann Jönsson, Sandra Björk
Buske, Jessika Bergström Tiitus, Ingrid Dahl, Björn Jönsson, Jill Olin.
2. Socialnämnden i Svalövs kommun förordnar nedan namngivna tjänstemän
och politiskt förtroendevalda rätt att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st. 2
p. LVU.
Socialnämndens ordförande Aase Jönsson, Socialnämndens vice ordförande
Krister Olsson, Socialchef Mikael Lindberg, Enhetschef Helena Johansson.
3. Detta beslut ersätter socialnämndens beslut 2018-05-30, § 94, om
förordnande. 4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Socialförvaltningen, Helsingborgs stad
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK)
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Dnr SN 87-2019

§ 163 Reviderad delegeringsordning för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Aktuellt förslag till reviderad delegeringsordning för socialnämnden
godkänns och antas att gälla från och med 2019-11-05.
2. Ärendet justeras omedelbart.
3. Uppdrag ges till Socialchef Mikael Lindberg att undersöka möjligheten att
förtydliga punkter 3.9, 31 och 33 i delegeringsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Att fatta beslut med stöd av delegeringsordningen innebär att besluta på
nämndens eller styrelsens vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast
ändras av högre instans efter överklagande i lagstadgad ordning.
Delegeringsordningen behöver uppdateras löpande utifrån nya föreskrifter,
lagförändringar etc. och ska därför ses som ett levande dokument.
Förutom redaktionella ändringar sker nu aktuell revidering mot bakgrund av att
det är nödvändigt att Socialjouren Familjen Helsingborg har samma
beslutsmandat i alla kommuner som ingår i jourens verksamhet för att kunna
utföra sitt arbete. Dokumentet har därför kompletterats med sådant
beslutsmandat för nedanstående:
Socialtjänstlagen (SoL)
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Placering i jourhem enligt 4 kap 1 § SoL
Placering i internt HVB enligt 4 kap 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1§ SoL till offer för våld i nära relationer
Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1§ SoL till offer för människohandel/trafficking
Placering enligt 4 kap 1 § SoL på skyddat boende
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Begäran om polishandräckning enligt 43 § 1 st. p 2 för att genomföra beslut om
vård eller omedelbart omhändertagande
Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökning
enligt 32 § LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Inleda utredning enligt 7 § LVM
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 9 § LVM
Begäran om polishandräckning för att föra missbrukare till en beslutad
läkarundersökning eller inställelse till vård på LVM-hem eller sjukhus 45 § LVM
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-25
Delegeringsordning för socialnämnden med förslag till revideringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Aktuellt förslag till reviderad delegeringsordning för
socialnämnden godkänns och antas att gälla från och med 2019 11-05. 2.
Ärendet justeras omedelbart. 3. Uppdrag ges till Socialchef Mikael Lindberg att
undersöka möjligheten att förtydliga punkter 3.9, 31 och 33 i
delegeringsordningen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(8)

Socialnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-05

Dnr SN 50-2019

§ 164 Politikerjour under ledighet
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med beslut om att
Hans Lindström och Håkan Andersson ges rätt att fatta
delegationsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande
är förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden
2019-11-07 – 2019-11-11.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
I socialnämndens delegeringsordning (SN 2019-11-05, § 163) finns det några
beslut som både socialnämndens ordförande och vice ordförande har
delegation på. Det är ärenden enligt LVU och LVM som ibland kräver snabba
beslut och som fattas av ordförande eller vice ordförande om nämnden inte
hinner sammanträda.
När ordförare är ledig tjänstgör vice ordförande i dennas ställe.
När både ordförande och vice ordförande är förhindrade att fatta
delegationsbeslut är förslaget att fler ledamöter ska kunna fatta dessa beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens delegeringsordning kompletteras med
beslut om att Hans Lindström och Håkan Andersson ges rätt att fatta
delegeringsbeslut om socialnämndens ordförande och vice ordförande är
förhindrade att göra det. Kompletteringen gäller under perioden 2019-11-07 –
2019-11-11. 2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MLLG, HAJN, CAKK)
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