1 (2)

Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Stina Lundström Svanberg

2022-05-13

Dnr SON 2019-2

Social- och omsorgsnämnden

Polishandräckning, förordnande enligt 43 § första
stycket 2 LVU
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
Beslutanderätten att begära polishandräckning med stöd av 43 § första stycket
2 LVU ges enligt förslag.
2. Beslutanderätten att begära polishandräckning med stöd av 43 § fösta
stycket 2 LVU u samband med tjänstgöring vid Sociala jouren ges enligt
förslag.
3. Besluten ersätter beslut av social- och omsorgsnämnden 2022-04-21 § 64.

Ärende
Enligt ovan nämnda lagrum ska polismyndigheten på begäran av
socialnämnden (lagens benämning) eller någon ledamot eller tjänsteman som
nämnden förordnat, lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU. Social och omsorgsnämnden har beträffande
förvaltningens tjänstemän senast 2022-04-21, § 64, beslutat om detta. Med
anledning av personalförändringar bör gällande beslut ersättas med nytt
förordnande.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Delegationsordning, revidering polishandräckning 2022-05-13
Bilaga, Förteckning personer som kan begära polishandräckning

2 (2)

Bakgrund
Socialnämnden har under många år tillämpat möjligheten att ge förordnande
till tjänstemän att begära handräckning då ärendens art ofta kräver en mycket
skyndsam hantering. För att tilldelas förordnande krävs att personen innehar
tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens. En begränsning av
personkretsen anses nödvändig med hänvisning till beslutets ingripande art.
Polishandräckning får endast komma i fråga då det finns grundat antagande att
särskilda tvångsmedel behövs för att genomföra åtgärden.
Förordnande enligt nämnda lagrum ska i första hand polismyndigheten på
begäran av socialnämnden, någon ledamot i socialnämnden eller tjänsteman
som nämnden förordnat, lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU. Under lagrummet faller inte bara situationer då
vården ska påbörjas utan kan även avse efterforskning och återförande av den
unge om denne avvikit från det hem där placering skett. Samt vid förflyttning
från ett hem till ett annat.
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Beslutet skickas till:
Ulla Salmela Trosell
Tina Andersson
Berörda personer
Anders Petersson
Stina Lundström Svanberg

