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Val till social delegation 2016
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden utser följande ledamöter i sociala
delegationen 2016
Marie Lorentzon (S)
Güler Alici (S)
Viktor Morawski (MP)
Emelie Roxby Schüsseleder (V)
Torbjörn Erbe (M)
Helena Stenbeck Nilsson (M)
Jan Bressler (L)
2. Stadsdelsnämnden utser följande ersättare i sociala
delegationen 2016.
Bo Sehlin (S)
Vakant (MP)
Evy Kjellberg (C)
Matilda Berg Pulls (M)
3. Till ordförande utses Viktor Morawski (MP) och till vice
ordförande utses Torbjörn Erbe (M).
4. Ersättarna skall vid förfall för ledamot inträda i följande ordning
S ersätts av S, MP, C, M
MP ersätts av MP, S, C, M
V ersätts av S, MP, C, M
M ersätts av M, C, MP, S
L ersätts av C, M, MP, S
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5. Sociala delegationens ordförande Viktor Morawski och vice
ordförande Torbjörn Erbe ges förordnande att fatta beslut som
enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
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och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ankommer
på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

Stadsdelsdirektör
Per Kjellander

Tf. avdelningschef
Eva Frykler

Ärendet
Stadsdelsnämnden har 2015-12-17 fastställt instruktion för sociala
delegationen. Enligt denna utser stadsdelsnämnden inom sig en
social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare vilka
utses för ett kalenderår i taget.
Sociala delegationen har att på stadsdelsnämnden vägnar fatta
beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där
det finns behov av att snabbt fatta beslut. Stadsdelsnämndens
ordförande har i dessa fall en i lag direkt angiven beslutanderätt, s.k.
kompletterande beslutanderätt. Nämnden kan dock förordna annan
ledamot/andra ledamöter att fatta motsvarande beslut.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att ordförande Viktor Morawski och
vice ordförande Torbjörn Erbe i sociala delegationen ges
förordnande att fatta beslut som, enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) tillkommer nämndens ordförande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Bilaga
Instruktion för sociala delegationen
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