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Torshälla stads nämnd

Revidering av delegationsordning avseende begäran
om polishandräckning enligt 43§ punkt 2 LVU
Förslag till beslut
Revidering av delegationsordning antas.
Nämnden förordnar följande ledamöter och tjänstemän att besluta i fråga om
biträde av polis enligt 43§ 2 LVU:
Lars-Göran Karlsson
Eine Ikonen
Magnus Arreflod
Ann Berglund

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot i nämnd, arbetsutskott samt ersättare i
biståndsutskottet

Camilla Nyström
Caroline Andersson

tf enhetschef socialtjänsten Torshälla stads förvaltning
tf enhetschef socialtjänsten Torshälla stads förvaltning

Per Andersson
Magnus Eriksson
Margareta Hamdi
Hely Kaukinen/Karlsson
Leif Persson
Pia Haka/Risku
Rickard Brandner
Petra Robach

socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
teamledare socialjour

Sammanfattning
Socialnämnden i Eskilstuna kommun uppmärksammades, av JO efter en inspektion
i mars 2015, på att beslut saknades om förordnande av namngivna ledamöter och
tjänstemän för begäran om biträde av polis enligt 43§ 2 LVU. Socialförvaltningen
uppmärksammade Torshälla stads nämnds biståndsutskott om detta vid
sammanträde 28 juli 2016. Biståndsutskottet gav förvaltningen uppdrag att skriva
fram ärende i saken till Torshälla stads nämnd 30 augusti 2016.
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Revidering av delegationsordningen avser ett tillägg i anmärkningsfältet på punkt
13.1.17 med uppgift om hänvisning till beslut om förordnande av namngivna
personer.
Torshälla stads nämnd föreslås besluta förordna ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande, ledamot, enhetschef för socialtjänsten i Torshälla stads förvaltning
samt tjänstemän vid socialjouren i Eskilstuna kommun. Detta kräver förnyade
beslut vid förändringar i ordförandeskap och tjänstebefattningar.

Ärendebeskrivning
Begäran om biträde av polis (polishandräckning) för att genomföra vård eller
omhändertagande kan endast delegeras till utskott. Annan ledamot eller
tjänsteman får fatta detta beslut endast om de har ett förordnande från
nämnden. Ett förordnade ska avse en namngiven person.
Vid en inspektion genomförd av JO den 12 och 13 mars 2015 uppmärksammades socialnämnden på att delegationen saknade uppgift om utsedda
namngivna personer med rätt att begära biträde av polis för att genomföra
vård eller omhändertagande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) 43§ punkt 2. Bilaga 1 JO:s uttalande
Socialnämnden har därefter kompletterat delegationsordningen med detta
och beslutat om namngivna nämndledamöter och tjänstemän i särskild
förteckning, som regelbundet revideras.
Torshälla stads biståndsutskott informerades torsdag den 28 juli 2016.
JO:s utlåtande innebär att Torshälla stads nämnd i särskilt beslut behöver utse
namngivna personer med rätt att fatta beslut enligt 43§ punkt 2 LVU. Därför
föreslås även att delegationsordningens avsnitt 13 LVU - lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga, kompletteras med en kommentar i
anmärkningsfältet vid punkten 13.1.17.
Utdrag ur lagtexten:
Handräckning av Polismyndigheten
43 § Polismyndigheten skall lämna biträde för att på begäran av
1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda
en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller
för att föra den unge till läkarundersökningen,
2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som
nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av denna lag, och
3. Statens institutionsstyrelse efterforska och återhämta den
som vårdas vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon
grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet,
eller för att ombesörja någon annan förflyttning av honom eller
henne. Lag (2005:468).

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2016-08-17 /

3 (3)

Finansiering
Administrativa kostnader uppstår för beredning av ärende till nämnd med
uppdatering av förteckning av namngivna personer.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
När socialnämnden uppdaterar förteckningen över namngivna tjänstemän inom
socialjour sker behöver uppgiften även komma Torshälla stads nämnd till del för
att säkra en effektiv organisation.
TORSHÄLLA STADS FÖRVLTNING

Ingrid Sköldmo
förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningen
Socialtjänsten Tsf

Eskilstuna – den stolta Fristaden

