Södermalms
stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Handläggare
Maud Beijner
Telefon: 508 13 054

Tjänsteutlåtande
Sida 1 (3)
Dnr 1531-2013-1.2.1.
2013-11-27

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2014-01-02

Val av ledamöter och ersättare till Södermalms
stadsdelsnämnds sociala delegation 2014 samt
fastställande av instruktion m.m.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen en
social delegation för behandling och beslut i enskilda ärenden
inom stadsdelsnämndens kompetensområde.
2. Nämnden utser sju ledamöter och fyra ersättare att ingå i den
sociala delegationen.
3. Nämnden utser bland de sju ledamöterna ordförande och vice
ordförande.
4. Nämnden fastställer i ärendet föreslagen instruktion för den
sociala delegationen (bilaga 1).
5. Nämnden fastställer delegation enligt bilaga 2 och utser för
kompletterande beslutanderätt enligt bilaga 3.
6. Nämnden utser enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordförande
och vice ordförande i sociala delegationen rätt att fatta beslut i
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas.
7. Beslutet gäller från och med den 2 januari 2014.
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Bakgrund
Inom en stadsdelsnämnds kompetensområde finns ett stort antal
ärenden och beslut som rör enskild person. Dessa regleras bl.a. i
föräldrabalken (FB), socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) m.fl.
Enligt 6 kap 20 § andra stycket kommunallagen kan nämnden
inrätta ett eller flera utskott. Enligt 22 § ska utskottet väljas bland
ledamöter och ersättare i nämnden. Reglerna i 6 kap
kommunallagen blir i tillämpliga delar (protokoll, beslutförhet, jäv,
kallelse m.m.) gällande även för utskottet.
Förvaltningen föreslår att nämnden för beslut som gäller enskilda
personer inrättar en social delegation. Delegationen föreslås bestå
av sju ledamöter och fyra ersättare och bland de sju ledamöterna
utses ordförande och vice ordförande. Ersättarna förtecknas i den
ordning de ska inträda.
Kompletterande beslutanderätt – förordnande
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § och 10 kap 6 § socialtjänstlagen
(SoL) och LVU samt LVM får nämnd uppdra åt ordförande eller
annan ledamot att besluta på delegationens vägnar i ärenden som är
så brådskande att delegationens avgörande inte kan avvaktas. Dessa
beslut ska anmälas på delegationens nästa sammanträde.
Förvaltningen föreslår att ordförande och vice ordförande i sociala
delegationen ges kompletterande beslutanderätt.
Förvaltningens förslag till instruktion för den sociala delegationen
framgår av bilaga 1.
De beslut som, enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL) kan
delegeras framgår av bilaga 2. Av bilagan framgår också vilka
beslut som enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen inte får delegeras.
Kompletterande beslutanderätt – förordnande framgår av bilaga 3.
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Bilagor
1. Instruktion för den sociala delegationen
2. Delegation enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen
3. Kompletterande beslutanderätt

