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Val av social delegation 2021
Förslag till beslut
1.

Nämnden utser fem ledamöter och fyra ersättare till den sociala
delegationen för 2020 namn meddelas vid sammanträdet.

2.

Nämnden utser ordförande och vice ordförande bland
ledamöterna.

3.

Nämnden förordnar vid sidan om stadsdelsnämndens
ordförande Gustav Johansson ytterligare fyra ledamöter, namn
meddelas vid sammanträdet, rätten att fatta ordförandebeslut
enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
§§ 6, 11, 1 st. och 2 st. 27, 31 d, 43 samt enligt lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) § 13, om nämndens beslut inte
kan avvaktas.

4.

Till nämndens ordförande Gustav Johansson och ytterligare
fyra ledamöter, namn meddelas vid sammanträdet delegeras
beslutanderätt avseende beslut enligt 9 § LVU, 14 § 2 st. 1 och
2 p LVU.

5.

Instruktion för sociala delegationen fastställs.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
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Anna Larsson
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Sammanfattning
Sociala delegationen har att på stadsdelsnämndens vägnar fatta
beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
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Delegationen ska väljas bland stadsdelsnämndens ledamöter och
ersättare enligt föreskrifterna i lagen om proportionellt valsätt, det
vill säga med samma proportioner som i stadsdelsnämnden och för
ett år i taget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Staben.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden utser fem (5) ledamöter och fyra
(4) ersättare samt att bland de till delegationen valda ledamöterna
utse ordförande och vice ordförande. För ersättare skall ange i
vilken ordning de inträder.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förordnar fyra (4)
ledamöter utöver stadsdelsnämndens ordförande, rätten att fatta
ordförandebeslut i sådana ärenden där beslut måste fattas
skyndsamt. Ordförandebeslut ska anmälas på nästkommande
ordinarie sammanträde i delegationen.
Bilagor
1. Instruktion för sociala delegationen
2. Särskilda delegationsregler
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