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Arbetsliv- och fritidsnämnden

Kompletterande beslutanderätt
Förslag till beslut
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Arbetsliv- och fritidsnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt i enlighet med
nedan förslag samt bilaga.

Ärendebeskrivning
Beslut om omedelbart omhändertagande måste ibland kunna fattas med mycket kort varsel.
Därför har nämndensordförande, eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat, rätt
att fatta dessa beslut (se 9 kap. 39 § Kommunallagen). Denna så kallade kompletterande
beslutanderätt förutsätter att nämndens beslut inte kan avvaktas.
I 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) föreskrivs begränsningar i nämndens rätt att delegera
beslut som rör socialtjänstens verksamhet. Bland annat finns det bestämmelser om rätt att i
närmare angivna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i nämndens ställe; så kallad
kompletterande beslutanderätt. Beslutanderätten anges direkt i lag, och för det fall annan
nämndledamot (än ordförande) ska förordnas den kompletterande beslutanderätten behövs ett
särskilt förordnande där denna/dessa personer namnges. För vissa lagrum kan även tjänstemän
förordnas rätten till kompletterande beslutanderätt.
Nämnden bör förordna kompletterande beslutanderätt för följande lagrum (vilka anges i 10 kap.
4 § SoL):
• 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
• 11 § 3 st. LVU
• 27 § 2 st. LVU
• 43 § p. 2 LVU
• 13 § Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Nämnden föreslås förordna följande ledamöter och tjänstemän kompletterande beslutanderätt
för ovan angivna lagrum:
• 6 § 2 st. LVU, 11 § 3 st. LVU, 27 § 2 st. LVU samt 13 § LVM
Johan Ericsson - ordförande
Helen Thyter (C) – 1:e vice ordförande
Rune Sandström (S) – 2:e vice ordförande

Arbetsliv- och fritidsnämnden
Johanna Aronsson
• Johanna.Aronsson@kavlinge.se
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• 43 § p 2 LVU:
Johan Ericsson - ordförande
Helen Thyter (C) – 1:e vice ordförande
Rune Sandström (S) – 2:e vice ordförande
Liliana Pekalska, enhetschef
Ellen Andåker Dalentoft, enhetschef
Helén Fransson, enhetschef
Johanna Månsdotter, enhetschef
Emma Lundgren, enhetschef
Per Arvedson, biträdande sektorschef arbetsliv och fritid
Anneli Nilsson, sektorschef arbetsliv och fritid
samt namngivna personer som arbetar på socialjour, se bilaga
Beslut tagna enligt förordnande om kompletterande beslutanderätt ska anmälas specifikt vid
nästa nämndssammanträde (se 6 kap 40 § 2 st. kommunallagen). Detta innebär att besluten, likt
delegationsbeslut, presenteras under ett gemensamt ärende så att redovisning av ärendet kan
godkännas av nämnden. Själva beslutet kan dock inte (likt delegationsbeslut) ändras av
nämnden, såvida inte ett uppenbart fel föreligger (så kallad ”självrättelse”).
Det kompletta förslaget till förordnande av kompletterande beslutanderätt kan ses i bilagan.
Delegationsordning för arbetsliv-och fritidsnämndens verksamheter uppdateras i enlighet med
detta beslut.

Beslutsunderlag


Bilaga- Personligt förordnande avseende LVU och LVM

Elektroniskt godkänd av:
Per Arvedson, 2019-05-27
Anneli Nilsson, 2019-05-28

Beslutet ska skickas till
För verkställighet
Namngivna med beslutanderätt
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Bilaga- Personligt förordnande avseende
LVU och LVM
Nr

Ärende

Lagrum

Förordnad (utöver nämndordförande)

1

Beslut om omedelbart
omhändertagande av ungdom
under 20 år i de fall
nämndens/presidiums beslut
inte kan avvaktaas

6 § 2 st. LVU

Helen Thyter (C) – 1:a vice ordförande
Rune Sandström (S) – 2:a vice ordförande

2

Om nämndens beslut enligt 11 §
1 st. eller 2 st. inte kan avvaktas

11 § 3 st. LVU

Helen Thyter (C) – 1:a vice ordförande
Rune Sandström (S) – 2:a vice ordförande

3

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av
LVU

43 § p. 2 LVU

Helen Thyter (C) – 1:a vice ordförande
Rune Sandström (S) – 2:a vice ordförande
Liliana Pekalska, enhetschef
Ellen Andåker Dalentoft, enhetschef
Helén Fransson, enhetschef
Johanna Månsdotter, enhetschef
Emma Lundgren, enhetschef
Per Arvedson, biträdande sektorschef
arbetsliv och fritid
Anneli Nilsson, sektorschef arbetsliv och
fritid
Följande personer som arbetar vid
socialjour:
Karin Thornqvist, Pirjo Termonen, Eva-Lena
Rasmusson, Camilla Eskilsson, Linda
Fröjdendal, Barbara Hochholzer, Patric
Larsson, Katarina Hansson, Åsa Liljestrand,
Marie Magnusson, Zerina Alagic, Shkurta
Avdyli, Hanna Beckman, Magnus Lindberg,
Ligia Josefsson, Annelie Ragazzo,
Jennie Göransson Skarp, Ulrica
Bengtsdotter, Anna Johansson, Anett Hall,
Cecilia Winge, Karin Lundin,
Caroline Ekstrand, Suzanne Götulf, Saera

Arbetsliv- och fritidsnämnden
bildningsnamnden@kavlinge.se
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Khan och Sarah Adler.

4

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare i de fall
nämndens/presidiums beslut
inte kan avvaktas

13 § LVM

Helen Thyter (C) – 1:a vice ordförande
Rune Sandström (S) – 2:a vice ordförande

5

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 2 st. LVU

Helen Thyter (C) – 1:a vice ordförande
Rune Sandström (S) – 2:a vice ordförande
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