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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har en social delegation med 7 ledamöter och 4
ersättare som på nämndens vägnar beslutar i individärenden inom
individ- och familjeomsorg, förskola och äldre- och
handikappomsorg. Den nu gällande instruktionen fastställdes av
stadsdelsnämnden 2001-12-20 och det finns behov av en revidering
samt uppdatering för att överensstämma med ny
delegationsordning. Dokumentet har fått en förändrad disposition
med underrubriker för att ge en bättre överblick. I arbetet har
vägledning tagits även från andra stadsdelars instruktion. Efter
samråd med partiföreträdare i nämnden föreslås ingen förändring i
antalet ledamöter och ersättare.
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom avdelningen för HR-frågor och extern
service och behandlats i förvaltningsgruppen 2015-12-10.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har en social delegation med 7 ledamöter och 4
ersättare som på nämndens vägnar beslutar i individärenden inom
individ- och familjeomsorg, förskola och äldre- och
handikappomsorg. Den nu gällande instruktionen fastställdes av
stadsdelsnämnden 2001-12-20 och det finns behov av en revidering
samt uppdatering för att överensstämma med ny
delegationsordning. Dokumentet har fått en förändrad disposition
med underrubriker för att ge en bättre överblick. I arbetet har
vägledning även tagits från andra stadsdelars instruktion. Efter
samråd med partiföreträdare i nämnden föreslås ingen förändring i
antalet ledamöter och ersättare.
Kommentarer till ny instruktion
§1
Uppgifterna återfinns i tidigare instruktions § 2, men är
omformulerade. En komplettering har gjorts med hur fördelningen
av platser går till enligt rådande rutin.
§2
Avsnittet innehåller en hänvisning till de lagrum som anger
delegationens uppdrag. Stycke 5 och 6 är en komplettering utan att
innebära någon förändring för delegationen. I avsnittet har lagts in
två stycken som hänvisar till de begränsningar i beslutanderätt som
gäller.
Som bilaga till instruktionen finns utdrag ur delegationsordningen
som redovisar delegationsförbud, uppdragen för sociala
delegationen enligt socialtjänstlagen samt kompletterande
beslutanderätt för ordförande/ förordnad ledamot.
§3
Punkten motsvarar tidigare § 3, endast med annan formulering. En
ändring har lagts in att handlingarna ska vara delegationen tillhanda
senast 4 dagar före sammanträdet, vilket överensstämmer med
gällande rutin, tidigare angavs 1 dag. Närvaro för tjänstemän har
ingår i denna punkt.
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§4
Flertalet punkter är desamma som i tidigare § 4, dock har avsnittet
kortats ned och hänvisning görs till kommunallagen. Redovisning
av hur anmälan av fattade beslut ska gå till är samlat under denna
punkt.
Bilaga som ingår i instruktionen
Redovisning av avsnitten 1.6-1.8 ur delegationsordningen ingår
som bilaga i instruktionen.
1.6 Delegationsförbud, nämnden beslutar
1.7 Delegation till sociala delegationen enligt socialtjänstlagen
1.8 Kompletterande beslutanderätt-ordförandebeslut
Bilagor
1. Förslag till ny instruktion för sociala delegationen
2. Tidigare instruktion
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