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Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Val av social delegation år 2017
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i sociala delegationen utses Kerstin Aggefors (S),
Staffan Svärd (S), Ahmet Music (MP), Kerstin Thufvesson (M),
Jean-Robert Nino (M) och Arne Lund (L).
2. Till ersättare i sociala delegationen utses Soma Amin (S), Abdisalam
Hussein (MP) och Basit Choudhury (M).
3. Till ordförande utses Kerstin Aggefors (S).
4. Till vice ordförande utses Kerstin Thufvesson (M).
5. Nämnden förordnar, sociala delegationens ordförande Kerstin Aggefors
(S) och vice ordförande Kerstin Thufvesson (M) att fatta beslut enligt
6 §, 11 § 1 och 2 st., 27 § och 43 § 2 p. lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) samt enligt 13 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM).
6. Omedelbar justering.
Patrik Derk
stadsdelsdirektör

Johan Hernman
kanslichef

Sammanfattning
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade den 4 januari 2007 att inrätta
ett utskott (social delegation) bestående av sju ledamöter och tre ersättare.
Förvaltningen föreslår att nämnden utser de av partierna nominerade ledamöterna och ersättarna samt bland dessa utser ordförande och vice ordförande
i enlighet med nomineringen. Vidare föreslås att nämnden förordnar ordföranden och vice ordföranden att fatta ovanstående beslut enligt (LVU) och
(LVM).

Bilagor
1. Begränsad delegation
2. Kompletterande beslutanderätt
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
stockholm.se
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Sida 2 (2)

Bakgrund
Enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (SoL), får uppdrag att besluta på stadsdelsnämndens vägnar i vissa typer av ärenden ges åt en särskild avdelning
(social delegation) som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. I dessa
ärenden föreligger s.k. begränsad delegation, vilket betyder att beslutanderätten inte kan delegeras till tjänsteman. Begränsad delegation gäller i vissa
ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM). Därutöver finns i 10 kap. 5 § socialtjänstlagen en bestämmelse om att
beslutanderätten inte kan delegeras i en viss typ av ärende enligt föräldrabalken (FB).
Vilka ärenden som omfattas av begränsad delegation framgår av bilaga 1. I
vilka ärenden beslutanderätten i övrigt är delegerad till sociala delegationen
framgår av den av nämnden fastställda delegationsordningen.
Om sociala delegationens beslut inte kan avvaktas får nämndens ordförande
eller någon annan ledamot som nämnden förordnat besluta i vissa ärenden
enligt (LVU) och (LVM). I dessa fall föreligger s.k. kompletterande beslutanderätt. I vilka ärenden kompletterande beslutanderätt kan tillämpas framgår av bilaga 2.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade den 4 januari 2007 att, enligt 6 kap.
20 § kommunallagen, inrätta social delegation bestående av sju ledamöter
och tre ersättare. Ledamöter och ersättare i sociala delegationen ska utses av
nämnden för varje kalenderår.
Partierna har inför val av social delegation för år 2017 till ledamöter nominerat Kerstin Aggefors (S), Staffan Svärd (S), Ahmet Music (MP), Kerstin
Thufvesson (M), Jean-Robert Nino (M) och Arne Lund (L) och till ersättare
Soma Amin (S), Abdisalam Hussein (MP) och Basit Choudhury (M). En plats
som ledamot (V) är vakant. Till ordförande har Kerstin Aggefors (S) nominerats och till vice ordförande Kerstin Thufvesson (M).
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden utser de av partierna nominerade ledamöterna och ersättarna samt bland ledamöterna utser ordförande och vice
ordförande i enlighet med nomineringen.
Vidare föreslås att nämnden förordnar, sociala delegationens ordförande och
vice ordförande att fatta beslut enligt 6 §, 11 § 1 och 2 st., 27 § och 43 § lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt enligt 13 § lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), s.k. ordförandebeslut.
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