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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2020-11-25 KS 2020/930
  

  
   
  
    

 
 
Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara 
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och Lagen om vård av unga (LVU) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 och 
2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM (Lagen 
om vård av missbrukare),  
 
Viktoria Söderling (S) 
Kjell Hammerin (S) 
Åsa Sikberg (M) 
Linda Friberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joachim Stormwall (MP) 
Sara Näslund (L) 
Agnetha Andersson (V) 
Emma Lokander (M) 
Alfred Mujambere (L) 
Erika Aspgren Wallin (S) 
Erik Kolm (C) 
Carola Fredén (M) 
Lotta Carlberg (C). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får 
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin 
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som inte 
är möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är 
delegerbara. I 10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande beslutanderätten 
som innebär att kommunstyrelsens ordföranden enligt lag har rätt att fatta 
beslut i angivna frågor när kommunstyrelsens eller utskottets beslut inte kan 
avvaktas. Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan 
beslutanderätten följer direkt genom lag. Kommunstyrelsen kan även förordna 
kompletterande beslutanderätt till annan ledamot. Ledamöter som förordnats 
ska vara namngivna.  
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Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.  
 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

• Sekretariatet 
 
 
 
I tjänsten  
 
Nicklas Rydgren 
Kommunjurist  
Gemensam service 
 
 
 


