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Socialnämnden

Förordnande till ledamöter att fatta beslut i
individärenden i brådskande fall
Förslag till beslut
Att

besluta om förordnanden av ledamöter enligt följande turordning för
individärenden som fattas i brådska fall (ordförandebeslut) enligt 6
kapitlet

39

§

kommunallagen,

samt

att

fatta

beslut

enligt

kompletterande beslutanderätt enligt 6, 11 och 27 §§ lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 13 § lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM):
Myndighetsutskottet
1. Lars Öberg (S), ordförande
2. Stéphanie Forsmark (C), 1:e vice ordförande
3. EvaMarja Andersson (M), 2:e vice ordförande
4. Sara Skoog Waller (L)
5. Angelica Johansson (SD)

Ärendebeskrivning
Att förordna ledamöter att fatta beslut i individärende möjliggör att beslut
kan fattas snabbt i brådskande fall. Syftet är att det alltid ska finnas någon
som kan fatta beslut i de fall då nämndens eller utskottets beslut ej kan
avvaktas. Beslutanderätten får i och med detta endast användas om nämndens
beslut ej kan avvaktas.
Möjligheten att fatta beslut i brådskande fall regleras i 6 kapitlet 39 §
kommunallagen, så kallade ordförandebeslut, samt i form av kompletterande
beslutanderätt i vissa bestämmelser i lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Då
rätten att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt endast gäller vissa
lagrum i LVU och LVM, behöver detta kompletteras med 6 kapitlet 39 §
kommunallagen för att täcka upp alla eventuella behov av brådskande beslut.
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För att fatta beslut enligt dessa bestämmelser krävs det att nämnden särskilt
förordnar ledamöter att fatta dessa beslut. Det krävs dessutom att personen är
en ordinarie ledamot i Socialnämnden. Vid ordförandes frånvaro går de
förordnade ledamöterna in enligt turordningen ovan.
Då det är nämnden som beslutar om förordnanden av ledamöter innebär detta
att det här beslutet behöver fattas i inledningen av varje ny mandatperiod.

Magnus Höijer
Sektorchef
Sektor Välfärd

