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§ 187
Diarienr: IFN-2020/00028

Individ- och familjenämndens delegationsordning
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
delegationsordning för individ- och familjenämnden inkl. arbetsutskottets
tillägg och tilläggen på nämndens sammanträde. Den reviderade
delegationsordningen gäller från och med 2020-12-01 med undantag för
följande delegationer under avsnitt 3.2 ”Beslut med stöd av LVU” som
gäller omedelbart:
Ansöka hos
förvaltningsrätten
om utreseförbud

31 b § LVU
(Delegationsbegränsning
enl. 10 kap 4 § SoL)

IFO-utskottet

Prövning om beslut
om utreseförbud
ska upphöra

31 c § 1st LVU

IFO-utskottet

Beslut om att
utreseförbudet ska
upphöra

31 c § 2st LVU

IFO-utskottet

Beslut om tillfälligt
utreseförbud

31 d § LVU
(Delegationsbegränsning
enl. 10 kap 4 § SoL)

IFO-utskottet
Om utskottets beslut inte kan
avvaktas finns en
kompletterande beslutsrätt för
ordförande och särskilt
förordnad ledamot enligt
beslut i individ- och
familjenämnden (2020-10-21 §
188).
Se tjänstgöringsschema.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslut om att ett
tillfälligt
utreseförbud ska
upphöra

31 g § LVU

IFO-utskottet
Om utskottets beslut inte kan
avvaktas beslutar ordförande
eller annan ledamot, enl.
beslut i Individ-och
familjenämnden (2020-10-21 §
188). Se tjänstgöringsschema.

Beslut om ett
tillfälligt undantag
från ett
utreseförbud

31 i § LVU
(Delegationsbegränsning
enl. 10 kap 4 § SoL)

IFO-utskottet

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Det nya förslaget innebär en annan kapitelindelning (och underrubriker)
och till viss del annan struktur. Det är inte längre uppdelat i IFO och FO,
utan istället i barn, unga och familj, samt vuxna. Under dessa rubriker
samlas sedan besluten i huvudsak utifrån lagstiftning.
1. Delegation av nämndsbeslut, 2. Allmänt om ärenden inom nämndens
område, 3. Ärenden gällande barn, unga och familj, 4. Ärenden gällande
vuxna, 5. Ärenden gällande ekonomi, inköp m.m, 6. Övrigt.
Lagrum har setts över och justerats vid behov, och även en del revideringar
i formulering av besluten. En del beslut har brutits isär och gjorts till flera,
andra har slagits ihop - för att skapa tydlighet.
Delegaten Specialistsocionom har genomgående ändrats till Gruppledare,
samt Handläggare till LSS-/Biståndshandläggare - för att det ska stämma
överens med nuvarande titulatur.
Nedan följer en redovisning av de tillägg i text (av större betydelse) och
tillägg av beslut, samt de ändringar som gjorts gällande delegater. De
rubriker som här anges är från den nu gällande delegationsordningen
(2020-08-26) och ser i en del avseenden ut på ett annat sätt i förslaget.
För samtliga förslag till ändringar – se markeringar i delegationsordning
2020-08-26. För att se det nya förslaget i sin helhet – se dokument Individoch familjenämndens delegationsordning 2020-10-21.
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Tillägg i text
Rätt att fatta beslut
Förslag:
- ”Delegation som följer av denna delegationsordning anges på lägsta nivå,
det betyder att överordnad tjänsteman vid underordnad delegats förhinder,
tex sjukdom eller semester, kan fatta beslut i alla de ärenden som
underordnad delegat kan fatta beslut om. Rätten att fatta beslut på
delegation av nämnd, omfattar även vikarie eller tillförordnad tjänsteman
när denne tjänstgör i ordinarie delegats ställe.
Ledamöter som är ersättare, tex vice ordförande, träder in som delegat
först då ordinarie ledamot legalt är förhindrad att fatta beslut, tex vid
sjukdom och semester.”
Skrivningen ovan innebär att det inte behövs någon tillfällig utökning av
delegation med anledning av coronapandemin.
Förslag:
- ”Om ett beslut skulle fattats utan given delegation för ärendet, då är
beslutet en s.k. nullitet, dvs. beslutet existerar inte.”
Förändring av delegater
Handläggning av ärenden:
 Beslut avseende jäv gällande tjänsteman, 7 kap. 4 § KL, delegat
Socialdirektör.
Förslag: Lägga till Verksamhetschef


Beslut att utredning inte ska inledas, 11 kap. 1 § SoL, delegat
Socialsekreterare/Handläggare, Specialistsocionom, Enhetschef.

Förslag: Ta bort Specialistsocionom och Enhetschef


Beslut att lägga ned inledd utredning, 11 kap. 1 § SoL, delegat
Socialsekreterare/Handläggare, Specialistsocionom och Enhetschef.

Förslag: Ta bort Specialistsocionom och Enhetschef
Anmälan till smittskyddsläkare
 Anmälan till smittskyddsläkare att någon inte följer givna
förhållningsregler, enligt 6 kap. 12 § SmittskyddsL. Delegat:
Socialsekreterare/Handläggare och Enhetschef, Biträdande
verksamhetschef.
Förslag: Ta bort Biträdande verksamhetschef
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Yttranden
 Yttrande till passmyndighet om att utfärda pass utan
vårdnadshavarens medgivande, enligt 3 § Pass-förordningen.
Delegat: Enhetschef.
Förslag: Lägga till Gruppledare
Lex Maria
 Besluta att anmäla vissa skador och sjukdomar inom hälso- och
sjukvården enligt Lex Maria till tillsynsmyndighet samt anmäla att
en legitimerad yrkesutövare kan utgöra en fara för
patientsäkerheten, enligt 3 kap. 5 § PSL, 3 kap 6 § PSL, 3 kap. 7 §
PSL. Delegat: Medicinskt ansvarig sjuk-sköterska (MAS).
(Tillagd delegat samt ändrad formulering och uppdelning i tre beslut istället
för ett)
Förslag: Beslut angående skyldighet att utreda händelser i verksamheten
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, enligt 3 kap. 3 §
PSL. Delegat: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Tillägg: Medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR).
Förslag: Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av händelser
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, enligt 3
kap. 5 § PSL. Delegat; Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Tillägg:
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Förslag: Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ang.
legitimerad vårdpersonal som befaras utgör en fara för patientsäkerheten,
enligt 3 kap. 7 § PSL. Delegat: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Tillägg: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
IFO Unga
 Beslut om uppföljning när en utredning avslutats utan beslut om
insats, enligt 11 kap. 4 a § SoL. Delegat: Socialsekreterare,
Specialistsocionom och Enhetschef.
Förslag: Ta bort Specialistsocionom och Enhetschef

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser i egna resurser,
enligt 4 kap. 1 § SoL. Delegat: Specialistsocionom och Enhetschef.

Förslag: Delegat Socialsekreterare, ta bort Specialistsocionom och
Enhetschef


Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj/särskild
kvalificerad kontaktperson, enligt 4 kap. 1 § SoL. Delegat:
Specialistsocionom och Enhetschef.

Förslag: Delegat Socialsekreterare, ta bort Specialistsocionom och
Enhetschef


Beslut om tillfällig placering i egna familjehem, enligt 4 kap. 1 § SoL,
delegat: Enhetschef.

Förslag: Lägga till Gruppledare och Socialsekreterare i jour


Besluta att vård i familjehem ska upphöra. Delegat:
Socialsekreterare.

Förslag: Delegat Gruppledare och Enhetschef, ta bort Socialsekreterare


Beslut om bistånd i form av placering i internt stödboende och HVB,
enligt 4 kap. 1 § SoL. Delegat: Enhetschef, Socialsekreterare i jour.

Förslag: Lägg till Gruppledare


Beslut att avsluta placering i stödboende, konsulentstödda
familjehem eller HVB-hem Delegat: Enhetschef.

Förslag: Lägg till Gruppledare, samt stryk Konsulentstödda familjehem
Familjerätt
 Godkännande av faderskapsbekräftelser (samboärenden) där
parterna är överens och ingen tvekan råder om faderskapet (Sprotokoll) a. När parterna är sammanboende b. När parterna ej är
sammanboende, enligt 2 kap. 1 § och 1 kap. 4 § 2 st FB och 1 kap 9
§ FB. Delegat: Kanslist/Assistent.
Förslag: Ta bort Kanslist/assistent, istället: a. Administratör,
Socialsekreterare. b. Socialsekreterare
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om interimistisk
vårdnad, boende eller umgänge, enligt 6 kap. 20 § FB. Delegat:
Socialsekreterare.

Förslag: Lägga till Enhetschef
IFO Vuxna
 Beslut om bistånd i form av placering/omplacering i stödboende,
konsultstödda familjehem eller HVB-hem inom ramavtal, enligt 4
kap 1 § SoL. Delegat: Enhetschef.
Förändring gällande delegater samt uppdelat i två olika beslut:
Förslag: Beslut om placering i familjehem a. I egna familjehem, b. I
konsulentstödda familjehem. Delegater: a. (tillägg) Gruppledare,
Enhetschef b. (nytt) IFO-utskottet (ordförande om utskott inte kan
inväntas).
Förslag: Beslut om placering i Stödboende/HVB, a. internt, b. Inom
ramavtal, c. utanför ramavtal (delegation för att teckna avtal se 5.2).
Delegater: a, (tillägg) Gruppledare, Enhetschef. b, Bitr. verksamhetschef,
Verksamhetschef, Chef i Beredskap, c. Bitr. verksamhetschef,
Verksamhetschef.


Beslut att avsluta placering i stödboende/HVB. Delegat: Enhetschef

Förslag: Lägga till Gruppledare


Besluta att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska
läggas ned, 7 § LVM. Delegat: Enhetschef.

Förslag: Lägga till Gruppledare


Besluta att inte ansöka om vård, enligt 9 § LVM. Delegat:
Enhetschef.

Förslag: Ta bort Enhetschef, istället Gruppledare


Justerares sign:

Beslut angående utformning av vård utanför ett LVM-hem, enligt
27§ LVM. Delegater: Specialistsocionom och Enhetschef.

Utdraget bestyrks:
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Förändring gällande delegater samt uppdelat i punkter:
Förslag: Beslut om vård i annan form (utanför ett LVM-hem), a. Internt, b.
Inom ramavtal, c. Utanför ramavtal, enligt 27§ LVM. Delegater: a.
Gruppledare, Enhetschef, b. Enhetschef, c. Bitr. Verksamhetschef,
Verksamhetschef.


Beslut om att begära polishandräckning för att: a) föra missbrukare
till läkarundersökning b) genomföra vård eller omhändertagande,
enligt 45 § 1 p. LVM, 45 § 2 p. LVM. Delegater: Enhetschef,
Socialsekreterare i jour.

Förslag: Ta bort Enhetschef, Lägga till Gruppledare


Beslut angående anmälan till polismyndighet om misstänkt
socialbidragsbedrägeri, enligt12 kap. 10 § 1st SoL, och
6§Bidragsbrottslag (2007:612) Delegat: Enhetschef.

Förslag: Lägga till Bitr. verksamhetschef och Verksamhetschef


Jämkning av taxor och avgifter utöver gällande regler, enligt 8 kap. 2
§ SoL. Delegat: Enhetschef / Biträdande verksamhetschef.

Förslag: Ta bort Biträdande verksamhetschef

Nya beslut
Överklagan och Delgivning
Förslag: Beslut att överklaga Migrationsverkets beslut i ärenden om statlig
ersättning, enligt 23 § LMA, SFS 2017:193, SFS 2010:1122. Delegater:
Enhetschef, Bitr. Verksamhetschef och Verksamhetschef.
Polisanmälan
Förslag: Beslut om att till Polismyndighet eller Säkerhetspolisen lämna
uppgifter i syfte att förebygga brott, enligt 12 kap. 10§ SoL och 10 kap. 18
a.b§§ OSL. Delegat Gruppledare och Enhetschef.
Förslag: Beslut om att till Polismyndighet eller annan myndighet som ska
ingripa mot brott lämna uppgifter för att förhindra eller avbryta vissa brott,

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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enligt 12 kap. 10§ SoL och 10 kap. 19§ OSL. Delegat: Gruppledare och
Enhetschef.
Förslag: Beslut om att till Polismyndighet lämna uppgifter som behövs för
ett omedelbart polisiärt ingripande mot unga, enligt 10 kap. 20§ OSL.
Delegat: Gruppledare och Enhetschef.
Förslag: Beslut om att till Polismyndighet eller kontrollmyndighet för
djurskydd lämna uppgifter som är nödvändiga för ingripande av
djurskyddsskäl, enligt 10kap 20a§ OSL. Delegat: Gruppledare och
Enhetschef.
Förslag: Beslut om att till Polismyndighet eller Säkerhetspolisen lämna
uppgifter om misstankar om begången terroristbrottslighet, enligt 12 kap.
10 § SoL och 10 kap. 22a§ OSL. Delegat: Socialdirektör.
Förslag: Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystem, enligt 3§ Lag (2008:206) om underrättelse-skyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Delegat: Socialsekreterare,
Gruppledare och Enhetschef.
Yttranden
Förslag: Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om statlig ersättning till
kommuner för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och insatser
för asylsökande och andra nyanlända, enligt 23 § Lag om mottagande av
asylsökande m.fl., SFS 2017:193, SFS 2010:1122. Delegat: Enhetschef, Bitr.
verksamhetschef och Verksamhetschef.
IFO Unga
Förslag: Beslut om samtalskontakt med socialsekreterare, enligt 4 kap. 1 §
SoL. Delegat: Socialsekreterare.
Förslag: Beslut om övriga kostnader under placering, a. Under 2000 kronor,
b. Över 2000 kronor, enligt 4 kap. 1 § SoL. Delegater: a. Socialsekreterare.
b. Gruppledare.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Familjerätt
Förslag: Besluta om att inleda utredning om någon annan man kan vara far
till barnet eller om en kvinna ska anses som barnets förälder, enligt 2 kap 9
§ 1st FB. Delegat: Socialsekreterare.
IFO Vuxna
Förslag: Beslut om socialt boende, a. Internt, b. Externt, upp till en månad
c. Externt, längre än en månad, enligt 4 kap. 1 § SoL. Delegater: a.
Socialsekreterare, b. Socialsekreterare c. Gruppledare, Enhetschef.
Förslag: Beslut om att anmäla förtur i bostadskö, enligt 4 kap. 1, 2 §§ SoL.
Delegat: Enhetschef.
Förslag om delegation gällande rätt att teckna datadelningsavtal
Personuppgiftsansvarig definieras i artikel 4.7 i EU:s dataskyddsförordning
EU 2016/679 (GDPR) som en fysisk eller juridisk person, offentlig
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med
andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av
personuppgifter. I Umeå kommun innebär detta att det är nämnden som är
ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i dess verksamhet.
Av artikel 26 i GDPR framgår att om två eller fler personuppgiftsansvariga
gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska
de vara gemensamt personuppgiftsansvariga.
I situationer där personuppgiftsansvaret är gemensamt behöver det
inbördes förhållandet mellan de personuppgiftsansvariga regleras. Ett
lämpligt sätt att göra detta är att teckna ett så kallat dataledningsavtal som
reglerar t.ex. de olika aktörerna och deras roller, varför data delas
(ändamålet), vilken typ av data som ska/får delas, hur de registrerade kan
utöva sina rättigheter, hur de registrerade ska få tillräcklig information om
behandlingen, hur de grundläggande principerna för behandling av
personuppgifter uppfylls, laglig grund för datadelning och om någon av de
ansvariga ska utgöra en gemensam kontaktpunkt för de registrerade.
Förslag:
Beslut att teckna datadelningssavtal för fastställande av ansvar vid
gemensamma personuppgiftsbehandlingar enligt art. 26 i
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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dataskyddsförordning (EU 2016/679). Delegat: Socialdirektör med rätt att
vidaredelegera.

Arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Andreas Sellstedt (V) yrkar
1. att texten under punkt 3.4.1 på s 22 ändras till "(brytande av
faderskapspresumtion)".
Propositionsordning
Förvaltningen föreslår att ordet häva ska användas istället för ordet bryta, i
meningen ”brytande av faderskapspresumtion”.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Sellstedts (V) yrkande 1 med
förvaltningens ändring.
Arbetsutskottet beslutar om medskick till förvaltningen att inför nämndens
sammanträde se över om tillägget i Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga gällande utreseförbud enligt 31 a §
föranleder behov av förändring i nämndens delegationsordning, samt
tydliggöra vilka tidsperioder som anses kortvariga respektive långvariga.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att
fastställa delegationsordningen med tillägget att texten under punkt 3.4.1
på s 22 ändras till ”hävande av faderskapspresumtion”.

Nämndens beslutsordning
Förvaltningen föreslår att följande beslut läggs till under avsnitt 3.2 ”Beslut
med stöd av LVU”.
Ansöka hos
förvaltningsrätten
om utreseförbud

31 b § LVU
(Delegationsbegränsning
enl. 10 kap 4 § SoL)

IFO-utskottet

Prövning om
beslut om
utreseförbud ska
upphöra

31 c § 1st LVU

IFO-utskottet

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslut om att
31 c § 2st LVU
utreseförbudet ska
upphöra

IFO-utskottet

Beslut om tillfälligt
utreseförbud

31 d § LVU
(Delegationsbegränsning
enl. 10 kap 4 § SoL)

IFO-utskottet
Om utskottets beslut inte
kan avvaktas finns en
kompletterande
beslutsrätt för ordförande
och särskilt förordnad
ledamot enligt beslut i
individ- och
familjenämnden (202010-21 § 188).
Se tjänstgöringsschema.

Beslut om att ett
tillfälligt
utreseförbud ska
upphöra

31 g § LVU

IFO-utskottet
Om utskottets beslut inte
kan avvaktas beslutar
ordförande eller annan
ledamot, enl. beslut i
Individ-och
familjenämnden (202010-21 § 188). Se
tjänstgöringsschema.

Beslut om ett
tillfälligt undantag
från ett
utreseförbud

31 i § LVU
(Delegationsbegränsning
enl. 10 kap 4 § SoL)

IFO-utskottet

Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt
till förvaltningens tillägg på sammanträdet samt yrkar att de föreslagna sex
delegationerna under avsnitt 3.2 ”Beslut med stöd av LVU” ska börja gälla
omedelbart samt att paragrafen justeras omedelbart.
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkande.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslutsunderlag
Individ- och familjenämndens delegationsordning 2020-10-21

Beredningsansvariga
Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef
Erica Bålfors Birgersson, processledare
Eric Lindström, dataskyddsombud (endast avsnittet gällande
datadelningsavtal)
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Ledningsgrupp stöd och omsorg
Enhetschefer myndighet
Treserva support
Socialtjänstens personuppgiftskoordinatorer

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 15 av 19

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-10-21

§ 188
Diarienr: IFN-2020/00159

Förordnande och delegation att fatta beslut enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM)
Beslut
Individ- och familjenämnden uppdrar åt nedan utsedda ledamöter att
besluta i ärenden enligt LVU 14§ 2st 1-2p och 31§ och 31b§ samt 31i§ som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
Marikk Henriksson (S)
Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter
utöver nämndens ordförande förordnas att fatta beslut med stöd av s.k.
kompletterande beslutanderätt enligt LVU 6§, 11§ 1st 11§ 2st, 27§, 31d§
och LVM 13§ om nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
Marikk Henriksson (S)
Individ- och familjenämnden beslutar att nedan namngivna ledamöter
förordnas att fatta beslut enligt LVU 43§ 2p.
Andreas Lundgren (S), Ordförande
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
Marikk Henriksson (S)
Individ- och familjenämnden beslutar om delegation för nämndens
ordförande Andreas Lundgren (S) och nedan namngivna ledamöter, att
besluta i ärenden enligt LVU 9§, 30§ 2st, 31g§ och LVM 18b§.
Björn Kjellsson (L), Vice ordförande
Igor Jonsson (M)
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Marikk Henriksson (S)
Förordnande och delegation gäller omedelbart och upphör vid
mandatperiodens slut, dvs 2022-10-31.
Individ- och familjenämnden beslutar om ett årsarvode på 5500 kr till var
och en av de särskilt förordnade ledamöterna, med undantag för
ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande Björn Kjellsson (L)
vilka ersätts enligt en annan ordning.
Individ- och familjenämndens beslut 2020-08-26 § 138 upphävs och ersätts
omedelbart genom detta beslut.
Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning.
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen (KL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) medger en
rätt för socialnämndens ordförande eller annan av nämnden ordinarie
ledamot att i särskilda fall fatta beslut på socialnämndens vägnar eller i
nämndens ställe.
Kompletterande beslutsrätt genom lag
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår det ibland situationer där det
finns ett behov av att skyndsamt kunna fattas beslut. För särskilda fall i LVU
och LVM finns därför en rätt för nämndens ordförande eller annan
förordnad ordinarie ledamot av nämnden, att fatta beslut i nämndens
ställe. I dessa fall är det inte fråga om delegering utan om en
kompletterande beslutanderätt som följer av lag. Det är endast i givna fall
och bara när nämndens beslut inte kan avvaktas som den kompletterande
beslutanderätten gör sig gällande, det skall sålunda vara fråga om
akuta situationer där åtgärder måste vidtas genast.
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I följande fall har ordförande eller annan ordinarie ledamot av nämnden,
som nämnden har förordnat, rätt att fatta beslut i nämndens eller i vissa
fall utskottets ställe.
 Beslut om omedelbart omhändertagande 6§ LVU
 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas
under vårdtiden 11§ 1st
 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden
11§ 2st
 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27§ LVU
 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31d§ LVU
 Beslut om omedelbart omhändertagande 13§ LVM
Beslutanderätt vid handräckning
Socialnämnden eller nämndens ordförande har rätt att begära biträde av
polismyndigheten för att bereda en läkare tillträde till den unges hem eller
för att föra den unge till läkarundersökningen, detta följer av LVU 43§ 1p.
Av samma lagrum men andra punkten, så följer att socialnämnden eller
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat har rätt att
begära biträde av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av bestämmelsen. Enligt lagrummets andra
punkt är det således socialnämnden eller någon annan ordinarie ledamot
eller tjänsteman som nämnden har förordnat som kan fatta beslut om att
begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande. I detta särskilda fall som anges i LVU 43§ 2p, måste
även ordförande som ledamot ges ett personligt förordnande för att kunna
vara behörig beslutsfattare, eftersom ordförande som funktion inte nämns
där.
Förordnande
Ett förordnande skiljer sig från delegation i det att nämnden måste ange
vem förordnandet avser, det är inte tillräckligt att knyta förordnandet till
en viss befattning. I fall när det talas om utseende av ledamot så är även
det att likställa med ett förordnande av en namngiven person eller flera
sådana.
Delegering
Delegering innebär att nämndens befogenhet att fatta beslut överlämnas
till någon annan, tex till en anställd, en ledamot, eller ett utskott i
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nämnden, det delegerade beslutet fattas därefter på nämndens vägnar.
Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (KL) 6 kap 37-40 och 7
kap. 5-8 §§ §§ samt Socialtjänstlagen (SoL) 10 kap. 4–5 §§ SoL.
För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan nämnden i vissa andra beslut
än de tidigare ovannämnda enl. LVU och LVM behöva delegera
beslutanderätten till någon ledamot av nämnden, pga. att nämndens
beslut inte kan avvaktas och kompletterande beslutsrätt inte kan tillämpas.
Beslutanderätten kan delegeras i följande typer av ärenden:
 Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande, LVU 9§
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar
skall utövas, LVU 14§ 2st 1p
 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för
föräldrar/vårdnadshavare, LVU 14§ 2st 2p
 Beslut att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra, LVU 30§
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/ föräldrar
skall utövas i samband med flyttningsförbud/tillfälligt
flyttningsförbud, LVU 31§
 Beslut om att tillfälligt utreseförbud skall upphöra, LVU 31g§
 Beslut om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud, LVU 31i§
 Beslut om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, LVM
18b§
Nedan namngivna ledamöter föreslås förordnas att fatta beslut och även
erhålla beslutsrätt genom delegation i uppräknade ärenden enligt ovan.
 Andreas Lundgren (S) Individ- och familjenämndens ordförande
 Björn Kjellsson (L) Individ- och familjenämndens vice ordförande
och ordinarie ledamot i nämnden
 Igor Jonsson (M) ordinarie ledamot i individ- och familjenämnden
 Marikk Henriksson (S) ordinarie ledamot i individ- och
familjenämnden
Förordnande och delegation föreslås gälla från och med 2020-12-01 och att
upphöra vid mandatperiodens slut, dvs 2022-10-31.
Individ- och familjenämnden föreslås även besluta om att det skall utgå ett
årsarvode på 5500 kr till var och en av de särskilt förordnade ledamöterna,
med undantag för ordförande Andreas Lundgren (S) och vice ordförande
Björn Kjellsson (L) vilka ersätts enligt en annan ordning.
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Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och yrkar om två
ändringar:
- att förordnande och delegation beslutas gälla omedelbart
- att paragrafen justeras omedelbart
Propositionsordning
Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkande.
Därmed beslutar nämnden också att beslutet från 2020-08-26 § 138
upphävs och ersätts om+edelbart.

Beredningsansvariga
Maria Sydlén, jurist
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning
Lönesupport
Treserva support
SAS
Verksamhetschef Myndighetsutövning
Berörda tjänstepersoner
Nämndsekreterare IFO-utskottet
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