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Teresia Granlund | Utvecklingsledare
033-430 58 63 | teresia.granlund@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Förordnande gällande polishandräckning i enlighet med 43 §
2 p. LVU
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden förordnar befogenheten att påkalla och återkalla handräckning i
enlighet med 43 § punkt 2 LVU till följande personer:
Ulf Rapp, ordförande bildnings- och omsorgsnämnden
Bente Johansson, vice ordförande bildnings- och omsorgsnämnden
Barbro Orrestrand, ledamot individutskottet
Jennica Johansson, verksamhetschef IFO
Helena Öberg, enhetschef IFO
Lisa Eng, enhetschef IFO
Jenny Mattson, enhetschef IFO
Maria Johansson, enhetschef IFO
Marie-Louise Olsson, sociala jouren
Camilla Sannholm, sociala jouren
Hanna Bäckman, sociala jouren
Christina Johansson, sociala jouren
Eva Eriksson, sociala jouren
Ulrika Djerf, sociala jouren
Barbara Berger, sociala jouren
Eeva-Liisa Sadinmäki, sociala jouren
Ärendet
Socialnämnden i en kommun har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten
för att genomföra beslut. I 1 § reglemente för Bildnings- och omsorgsnämnden stadgas att nämnden
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU).
Enligt 43 § punkt 2 LVU kan socialnämnden eller ledamöter och tjänstemän som nämnden förordnat
begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande
enligt LVU. Ett förordnande innebär att myndigheten ger en ledamot eller tjänsteman befogenhet
som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.
En polishandräckning är uttryck för myndigheters mycket ingripande makt i förhållande till enskilda.
Förordnande om att begära handräckning ska därför alltid ske till namngiven tjänsteman eller ledamot
i socialnämnden.
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Beslutsunderlag
- Förordnande gällande handräckning enligt 43 § punkt 2 LVU, bildnings- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-26
Skickas till
Utvecklingsledare Teresia Granlund

BOLLEBYGDS KOMMUN
Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Jennica Johansson

Teresia Granlund
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