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Dagordning

Beslutsärenden
1 Inrättande av arbetsutskott för Socialnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden

2023-2026

2 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 

3 Revidering Socialnämndens delegationsordning - personligt förordnande

4 Inrättande av beredning för Socialnämnden och fastställande av antal ledamöter för mandatperioden 2023-

2026

5 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens beredning för mandatperioden 2023-2026
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
SN 22/0381 

I bilaga framkommer den kompletterande beslutanderätten för följande lagrum: 

13 § LVM, 6 § 1 st LVU, 9 § 3 st LVU, 11 § 1 och 3 st. LVU, 11 § 2 och 3 st. 

LVU, 27 § 2 st LVU och 43 § 2. LVU.  

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 bilaga. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker 

rättssäkert vilket en uppdaterad delegationsordning för personligt förordnande 

bidrar till, utefter de senast valda förtroendevalda.  

Kanslichef 

Bilagor 

1. Bilaga 1 - Personligt förordnande avseende LVU/LVM den 22 december

2022

Beslut sänds till 

 Valda tjänstepersoner i förordnandet

 Valda ledamöter i förordnandet
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Upplands-Bro kommun Datum 2 (3) 
2022-10-20 

om AU:s beslut 
inte kan avvaktas. 

2 Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
av barn och 
ungdom under 20 
år då 
Socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas  

6 § 2 st 
LVU 

X 
Ordförande 
X 1:e vice 
ordförande 
X 2:e vice 
ordförande 
X 
X 

Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
är delegerat till 
AU, se 
delegationsordning 
för SN. 
Kompletterande 
beslutanderätt blir 
därmed aktuellt 
om AU:s beslut 
inte kan avvaktas. 

3 Beslut om hur 
vården skall 
ordnas och var 
den unge skall 
vistas under 
vårdtiden då 
nämndens beslut 
inte kan avvaktas. 

11 § 1 
och 3 st. 
LVU 

X 
Ordförande 
X 1:e vice 
ordförande 
X 2:e vice 
ordförande 
X 
X 

Beslutet är 
delegerat till AU, 
se 
delegationsordning 
för SN. 
Kompletterande 
beslutanderätt blir 
därmed aktuellt 
om AU:s beslut 
inte kan avvaktas. 

4 Beslut om att den 
unge får vistas i 
sitt eget hem under 
vårdtiden då 
Socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas. 

11 § 2 
och 3 st. 
LVU 

X 
Ordförande 
X1:e vice 
ordförande 
X 2:e vice 
ordförande 
X 
X 

Beslutet är 
delegerat till AU, 
se 
delegationsordning 
för SN. 
Kompletterande 
beslutanderätt blir 
därmed aktuellt 
om AU:s beslut 
inte kan avvaktas. 

5 Beslut om 
tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 2 
st. LVU 

X 
Ordförande 
X1:e vice 
ordförande 
X 2:e vice 
ordförande 
X 
X 

Beslutet är 
delegerat till AU, 
se 
delegationsordning 
för SN. 
Kompletterande 
beslutanderätt blir 
därmed aktuellt 
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Upplands-Bro kommun Datum 3 (3) 
2022-10-20 

om AU:s beslut 
inte kan avvaktas. 

6 Beslut om 
tillfälligt 
utreseförbud 

31 d § 
LVU 

X 
Ordförande 
X1:e vice 
ordförande 
X 2:e vice 
ordförande 
X 
X 

Beslutet är 
delegerat till AU, 
se 
delegationsordning 
för SN.  

Kompletterande 
beslutanderätt blir 
därmed aktuell om 
AU:s beslut inte 
kan avvaktas. 

7 Beslut om att 
tillfälligt 
utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 
LVU 

X 
Ordförande 
X1:e vice 
ordförande 
X 2:e vice 
ordförande 
X 
X 

Beslutet är 
delegerat till AU, 
se 
delegationsordning 
för SN.  

Kompletterande 
beslutanderätt blir 
därmed aktuell om 
AU:s beslut inte 
kan avvaktas. 

8 Beslut att begära 
polishandräckning 
för att genomföra 
beslut om vård 
eller 
omhändertagande 
med stöd av LVU 
då 
Socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas. 

43 § 2. 
LVU 

X 
Ordförande 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

Beslutet är 
delegerat till AU, 
se 
delegationsordning 
för SN. 

Kompletterande 
beslutanderätt blir 
därmed aktuellt 
om AU:s beslut 
inte kan avvaktas. 








