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Socialnämnden 2014-09-23 § 74

Delegation till Socialjouren sydost
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anställda i Nacka kommun, som är verksamma
inom Socialjouren sydost, har delegation att fatta beslut motsvarande
gruppchefer anställda inom socialkontoret.
Ärendebeskrivning

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet utanför kontorstid.
Socialjouren tar emot akuta ärenden, och beslutar om stöd i de fall där det
inte är möjligt att invänta socialtjänstens beslut. Från och med den 1 oktober
2014 kommer ansvaret för Värmdö kommuns socialjour att övergå till
Socialjouren Sydost, som drivs i samverkan mellan Nacka, Tyresö och
Värmdö kommuner. För att tjänstemän som är verksamma inom
Socialjouren sydost ska kunna fatta erforderliga beslut behöver
socialnämnden besluta om att delegera vissa beslut till anställda i Nacka
kommun som är verksamma inom Socialjouren sydost. Anställda i Nacka
kommun som är verksamma inom Socialjouren sydost ska ha delegation
motsvarande gruppchefer anställda inom socialkontoret.
Yrkanden

Stefan Dozzi (KD) yrkar bifall till kontorets förslag.
Propositioner

Ordförande ställer proposition om socialnämnden beslutar enligt kontors
förslag och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Reservationer och protokollsanteckningar

Nils-Erik Särnbrink (S) lämnar följande protokollsanteckning:
” Utifrån vad vi kan utläsa i Kommunallagen (SFS 1991:900) om hur
ärenden till kommunstyrelsen och alla andra kommunala nämnder ska
”kungöras” (som det heter i KL) minst 1 vecka före sammanträdet och på
samma sätt delges varje enskild ledamot och ersättare inom samma tidsrymd
(KL 5 kap. par. 8,9). För brådskande ärenden ”ska kungörelsen med uppgift
om ärendet anslås senast vardagen närmast före sammanträdesdagen” och
delges ledamöter och ersättare inom samma tidsrymd.
Det extra ärendet om delegation till socialjouren i Nacka hade mailats till
ledamöter och ersättare kl. 8.38 på morgonen den 23:e sept.,
sammanträdesdagen. Dessutom verkar det ha varit något strul med Värmdömailen så att alla inte kom åt mailet förrän efter sammanträdet.
Vid föregående SN-möte 26 augusti hade på motsvarande sätt en markant
ändrad version av ärendet om riktlinjer för förturer delgivits nämnden per
mail blott ett par timmar före sammanträdet och de flesta hade inte
kunnat/hunnit se ärendet före nämndmötet.
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Detta förfarande med ärendedelgivningen (”kungörelsen”) anser vi är
mycket otillfredsställande, i strid med Kommunallagen och innebär en dålig
demokratisk process, inte minst för oppositionen. Vi kräver att detta inte
blir en fortsatt dålig rutin utan att Kommunallagens stadganden kommer att
följas i fortsättningen.”
För s/v-gruppen, Nils-Erik Särnbrink, gruppledare
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse
Sändlista

Socialjour sydost
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