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Instruktion för Älvsjö stadsdelsnämnds
sociala delegation
Fastställd av Älvsjö stadsdelsnämnd den 17 december 2015.
§1
Sociala delegationens sammansättning
Stadsdelsnämnden utser 7 ledamöter och 4 ersättare inom
stadsdelsnämnden för ett kalenderår i taget. Majoriteten utser 4
ledamöter och 2 ersättare, oppositionen 3 ledamöter och 2 ersättare.
Stadsdelsnämnden utser ordförande och vice ordförande bland
ledamöterna.
Ersättarna tjänstgör i den ordning som stadsdelsnämnden
bestämmer.
§2
Sociala delegationens uppgifter
Sociala delegationen är ett beredande och beslutande organ till
stadsdelsnämnden.
Sociala delegationen ska på stadsdelsnämndens vägnar och inom
dess kompetensområde besluta i ärenden som rör enskild persons
personliga och ekonomiska förhållanden inom följande områden:
 Socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen och övriga
lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område inklusive
beslut i ärenden som anges i 10 kap 4 § samt 5 § SoL när det
gäller föräldrabalken.
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Avdelningen för HR-frågor och extern
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 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
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 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
samt därtill hörande förordning och föreskrifter.
 Annan lagstiftning där det anges att uppgift/ beslut
ankommer på socialnämnd och/ eller kommun och att
uppgiften/ beslutet genom fullmäktigebeslut ligger inom
stadsdelsnämndens kompetensområde.
 Sociala delegationen ska till förvaltningsdomstol yttra sig i
ärenden som delegationen beslutat om.
 Sociala delegationens kan avstå från att fatta beslut i visst
ärende och istället hänskjuta ärendet till stadsdelsnämnden
för avgörande. Det ska då vara principiellt viktiga frågor.
 Sociala delegationen ska följa utvecklingen inom sitt
ansvarsområde och initiera åtgärder hos nämnden.
 Sociala delegationen ska i övrigt lämna det biträde och
fullgöra de uppdrag som stadsdelsnämnden ålägger sociala
delegationen.
Begränsningar i sociala delegationens beslutanderätt
 Ärendegrupper där beslutanderätten enligt 6 kap 34 §
kommunallagen inte får delegeras, samt annan lagstiftning
där delegationsförbud råder såsom 10 kap 5 §
socialtjänstlagen.
 Ärendegrupper där stadsdelsnämnden delegerat
beslutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från
att fatta beslut i visst ärende, hänskjuts ärendet till sociala
delegationen för avgörande.
§3
Sammanträden, kallelser och föredragningslista
Sociala delegationen bestämmer tid och plats för sina
sammanträden. Sammanträde ska även hållas om minst hälften av
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det
behövs.
Instruktion för Älvsjö
stadsdelsnämnds
sociala delegation

Sida 3 (7)

Föredragningslista och handlingar ska om möjligt vara delegationen
tillhanda senast 4 dagar före sammanträdet. Delegationen beslutar
om eventuella tillkommande ärenden till föredragningslistan.
Stadsdelsdirektör och handläggande tjänsteman har rätt att närvara
vid sammanträdet och delta i överläggningarna om inte
delegationen för särskilt ärende beslutar annat.
§4
Beslutsförhet, protokoll m.m.
Sociala delegationen är beslutsför då minst 4 ledamöter är
närvarande.
Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid
sammanträdena.
Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar.
Protokollet ska justeras av ordförande och vice ordförande,
alternativt en ledamot som sociala delegationen utser.
Beträffande beslutsförhet, protokoll m.m. i övrigt gäller
kommunallagen i tillämpliga delar.
Beslut fattade av ordförande eller förordnad ledamot ska anmälas
till stadsdelsnämnden. Beslut i individärenden fattade av tjänsteman
anmäls till sociala delegationen månadsvis. Sociala delegationens
beslut ska anmälas till stadsdelsnämnden genom att delegationens
protokoll i sin helhet anmäls till stadsdelsnämnden.
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Bilaga
Utdrag ur Älvsjö delegationsordning fastställd 2015-12-17.

1.6 Delegationsförbud – nämnden beslutar
Enligt 10 kap. 5 § SoL råder förbud att delegera beslut i vissa
enskilda ärenden till utskott (sociala delegationen) eller tjänsteman.
Detta betyder att stadsdelsnämnden i sin helhet måste fatta beslut i
följande ärenden.
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2 kap. 3 § FB

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning

2 kap. 7 § FB

Beslut att lägga ned faderskapsutredning

2 kap. 9 § FB

Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad
utredning

4 kap. 10 § FB

Yttrande till domstol i adoptionsärende

6 kap. 7, 8 och
10 c §§ FB

Anmälan/ansökan hos domstol ifråga om särskilt
förordnad vårdnadshavare

7 kap. 7 § FB

Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av
engångsbelopp

10 kap. 17 § FB

Ansökan om entledigande av förmyndare

5 kap. 2 § SoL

Förbjuda eller begränsa möjligheterna för en
person som har sitt hem i stadsdelen att i hemmet
ta emot andras barn
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1.7 Delegation till sociala delegationen enligt
socialtjänstlagen
Enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL) får uppdrag att besluta på
nämndens vägnar ges åt en särskild avdelning (sociala delegationen)
som består av ledamöter och ersättare i nämnden i nedanstående
ärenden. Det innebär samtidigt att delegation till tjänstemän inte är
tillåtet i dessa ärenden.
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6 kap. 6 § SoL

Medgivande att ta emot underårig i enskilt hem,
som inte tillhör hans föräldrar eller
vårdnadshavare, för stadigvarande vård och
fostran

6 kap. 8 § SoL

Övervägande om vård av underårig i annat hem än
det egna fortfarande behövs

6 kap 11a § SoL

Godkännande av att en utländsk myndighet
placerar barn i Sverige

6 kap 11 b § SoL

Placering av barn i ett annat land

6 kap. 12 § SoL

Medgivande att ta emot ett utländskt barn för
framtida adoption

6 kap 13 § SoL

Återkallande av medgivande

6 kap 14 § SoL

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarandet
får fortsätta

9 kap. 3 § SoL

Föra talan om återkrav av ekonomiskt bistånd
enligt 9 kap. 1 § SoL

4 § LVU

Ansökan till förvaltningsrätt om vård enligt 1, 2
och 3 §§ LVU

6 § LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande

9 § 3 st LVU

Upphörande av omedelbart omhändertagande

11 § 1 st LVU

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge
ska vistas under vårdtiden

11 § 2 st LVU

Beslut att den unge får vistas i det egna hemmet

13 § 2 st LVU

Övervägande om vård enligt 2 § LVU (miljö)
fortfarande behövs

13 § 3 st LVU

Prövning om vård enligt 3 § LVU (beteende)
fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs

21 § LVU

Beslut att vård med stöd av LVU ska upphöra

22 § 1 st LVU

Beslut om kontaktperson (1 p) eller behandling i
öppna former (2 p)

Sida 6 (7)

22 § 3 st LVU

Prövning om beslut enligt 1 p eller 2 p fortfarande
behövs

22 § 3 st LVU

Upphörande av beslut enligt 1 p och 2 p ska
upphöra.

24 § LVU

Ansökan om flyttningsförbud

26 § 1 st LVU

Övervägande om beslut om att flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 2 st LVU

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra

27 § LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

43 § 1p LVU

Begäran om biträde av polismyndighet för att
genomföra läkarundersökning av den unge

43 § 2 p LVU

Begäran om biträde av polismyndighet för att
genomföra beslut om vård eller omedelbart
omhändertagande

11 § LVM

Ansökan till förvaltningsrätt om vård enligt LVM

13 § LVM

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt
LVM

Delegation till sociala delegationen avseende föräldrabalken
(FB)
Enligt 10 kap. 5 § SoL får uppdrag att besluta på nämndens vägnar
inte delegeras till tjänsteman, men däremot till särskilt utskott till
nämnden (sociala delegationen) enligt följande:
6 kap 13§ FB
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Beslut om barns möjlighet att få vård mot en av
vårdnadshavarnas vilja
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1.8 Kompletterande beslutanderättordförandebeslut
Vid sidan om nämndens beslutanderätt i ärenden enligt LVU och
LVM ger lagen en direkt angiven rätt för nämndens ordförande
eller annan ledamot som nämnden förordnat, att fatta beslut i
följande ärenden. Syftet är att någon beslutsbehörig alltid ska
finnas att tillgå. Dessa ärenden kan även delegeras till en särskild
avdelning/ utskott som består av ledamöter och ersättare i
nämnden (samtliga punkter finns även under avsnitt 1.7
Delegation till sociala delegationen).
Älvsjö stadsdelsnämnd har i samband med val av social delegation
beslutat förordna även dess ordförande och vice ordförande att
fatta beslut enligt dessa lagar.
Beslut ska anmälas vid stadsdelsnämndens nästa sammanträde.
6 § LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande

9 § 3 st LVU

Upphörande av omedelbart omhändertagande

11 § 1 st LVU

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden

11 § 2 st LVU

Beslut att den unge får vistas i det egna hemmet

27 § LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

43 § 1 p LVU

Begäran om biträde av polismyndighet för att
genomföra läkarundersökning av den unge
Beslut får fattas endast av nämnd, social delegation
eller nämndens ordförande, kan ej förordnas

43 § 2 p LVU

Begäran om biträde av polis för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande
Beslut får fattas endast av nämnd, social delegation
eller förordnad ledamot/tjänsteman

13 § LVM
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