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Val till socialdelegerade utskottet
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse socialdelegerade för
perioden 2015-01-02 till och med 2015-12-31.
2. Antalet ordinarie ledamöter i det socialdelegerade utskottet
fastställs till fem (5) stycken och antalet ersättare fastställs
till fyra (4) stycken. Bland ledamöterna utses en ordförande
respektive en vice ordförande.
3. Till ordförande väljs Liliane Svensson (S).
4. Till vice ordförande väljs Eva Rüdlinger (M).
5. Till ordinarie ledamöter utses Minna Liewendahl (MP),
Andrea Martinez (V), och Cecilia Carpelan (FP).
6. Till ersättare utses Roger Isaksson (S), Sara Grolander (MP),
Arslan Bicen (M) och Tapani Juntunen (M).
7. Stadsdelsnämnden uppdrar enligt 6 kap 36 §
kommunallagen åt Lorena Delgado (V)1, Liliane Svensson
(S), Eva Rüdlinger (M), Sara Grolander (MP), Cecilia
Carpelan (FP) och Tapani Juntunen (M) att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.
8. Stadsdelsnämnden förordnar åt Lorena Delgado (V), Liliane
Svensson (S), Eva Rüdlinger (M), Sara Grolander (MP),
Cecilia Carpelan (FP) och Tapani Juntunen (M) rätten att
fatta beslut enligt 6 § LVU, 9 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU,
30 § st 2 LVU, 31 § LVU, 43 § p 1 LVU och 13 § LVM.
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9. Omedelbar justering.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Lena Thorson
Avdelningschef

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämndens
sammanträden får vara offentliga med de begränsningar som anges i
6 kap 19 § kommunallagen. De begränsningar som avses är
myndighetsbeslut och uppgifter som är sekretessbelagda. Ärenden
som innebär myndighetsutövning mot enskild ska beslutas av en
social delegation enligt delegation från nämnden.
Skärholmens stadsdelsnämnd har en social delegation med fem
ledamöter och fyra ersättare från nämnden. Sociala delegationens
uppgift är att i huvudsak besluta i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda som inte får delegeras till
tjänstemän men enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen, SoL, får
delegeras till särskilt utskott i nämnden. Även vissa andra beslut,
som får delegeras till tjänstemän, har stadsdelsnämnden valt att
delegera till utskottet. Av Skärholmens delegationsordning (senast
reviderad 2014-11-27) framgår vilka beslut som ska fattas av
socialdelegerade utskottet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av sekreterare för sociala delegationen.
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