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Val till sociala delegationen
Förslag till beslut
1. Till ordinarie ledamöter (fem) i sociala delegationen utses:
Enligt förslag som presenteras vid sammanträdet.
2. Till ersättare (fyra) i sociala delegationen utses:
Enligt förslag som presenteras vid sammanträdet.
3. Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
Enligt förslag som presenteras vid sammanträdet.
4. Till ordförande och vice ordförande i sociala delegationen utses:
Enligt förslag som presenteras vid sammanträdet
5. Sammanträdena hålls i förvaltningens lokaler S:t Eriksgatan 47, och börjar kl 16.15
6. Instruktion för sociala delegationen fastställs

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Ärendet
Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för beslut i ärenden som rör
enskilda och som inte får delegeras till tjänsteman. Det rör sig främst om beslut i ärenden
enligt socialtjänstlagen och därmed sammanhängande lagstiftning. Stadsdelsnämnden
fastställer att sociala delegationen ska ha fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare samt
ordförande och vice ordförande.

Bilagor:
Instruktion för sociala delegationen
Sammanträdestider
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Instruktion för sociala delegationen
Fastställd vid Kungsholmens stadsdelsnämnds sammanträde den 15 december 2011
________________________________________________________________________

1. Sociala delegationens sammansättning
Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fyra ersättare. De utses för samma
mandatperiod som stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden utser bland ledamöterna och
ersättarna i nämnden en ordförande och en vice ordförande för sociala delegationen.
Ersättarna tjänstgör i den ordning som stadsdelsnämnden bestämmer.
2. Sociala delegationens uppgifter
Sociala delegationen är ett beslutande utskott till stadsdelsnämnden.
Sociala delegationen får på stadsdelsnämndens vägnar och inom dess kompetensområde
fatta beslut i enskilda ärenden inom följande områden:
∗

Socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och övriga lagar och föreskrifter inom
socialtjänstens område.

∗

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

∗

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

∗

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt därtill hörande
förordning och föreskrifter.

∗

Hälso- och sjukvårdslagen samt övriga lagar och föreskrifter inom den kommunala
hälso- och sjukvården.

∗

Skollagen och Skolverkets författningssamling som rör förskolan.

∗

Annan lagstiftning där det anges att uppgift eller beslut ankommer på socialnämnd
eller kommun och att uppgiften eller beslutet genom fullmäktigebeslut ligger inom
stadsdelsnämndens kompetensområde.

Sociala delegationen kan avstå från att fatta beslut i visst ärende och i stället hänskjuta
ärendet till stadsdelsnämnden för avgörande.
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3. Begränsningar i sociala delegationens beslutanderätt
∗

Ärendegrupper där beslutanderätten enligt 6 kap 34 § kommunallagen inte får
delegeras.

∗

Ärenden där delegationsförbud råder enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen, se separat
förteckning.

∗

Anvisning av fast torgplats och att teckna kontrakt enligt lokala
ordningsföreskrifterna.

∗

Yttrande i ärende om utskänkningstillstånd.

4. Sammanträden, kallelser och föredragningslista
Sociala delegationen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde ska
även hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det
behövs.
Kallelse till sammanträde utfärdas genom ordförandens försorg. Kallelsen bör vara
skriftlig och ska om möjligt vara ledamöter och ersättare tillhanda fyra dagar före
sammanträdet.
Föredragningslista upprättas av ordföranden och ska om möjligt – samtidigt som kallelsen
- utsändas tillsammans med de handlingar som upptas på sammanträdet.
5. Beslutsförhet och protokoll
Sociala delegationen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska justeras
av ordförande och en ledamot som sociala delegationen utser.
Beträffande beslutsförhet, protokoll m.m. i övrigt gäller kommunallagen i tillämpliga
delar.
Sociala delegationens beslut ska anmälas till stadsdelsnämnden genom att sociala
delegationens protokoll i sin helhet anmäls.
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