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Utseende av ledamot inom Sociala
delegationen som ges förordnande om
kompletterande beslutanderätt
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt ytterligare en ledamot inom sociala delegationen att,
utöver sociala delegationens ordförande och vice ordförande, fatta beslut som rör
enskilda individer och är så brådskande att sociala delegationens avgörande inte kan
avvaktas (6 § LVU, 11 § 1st och 2 st LVU, 27 § LVU, 13 LVM). Besluten ska i dessa
fall anmälas vid sociala delegationens nästföljande sammanträde.
Ordförande i stadsdelsnämnden har laglig rätt att fatta beslut i dessa ärenden

BrittMarie Kyndel
stadsdelsdirektör

Förvaltningens förslag
Enligt 6 kap 36 § kommunallagen, 10 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) får nämnd uppdra åt ordförande eller annan ledamot att besluta på
delegationens vägnar, förordnande om så kallad kompletterande beslutanderätt, i ärenden
som är så brådskande att delegationens avgörande inte kan avvaktas. Detta avser beslut
enligt 6 § LVU, 11 § 1st och 2 st LVU, 27 § LVU och 13 § lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM).
Ordförande i stadsdelsnämnden har laglig rätt att fatta beslut i ovan nämnda ärenden.
Kompletterande beslutanderätt har förordnats ordförande och vice ordförande inom
sociala delegationen. Då ordförande inom sociala delegationen är samma person som
ordförande i stadsdelsnämnden innebär det i praktiken att endast två personer för
närvarande har rätt att fatta dessa ordförandebeslut. För att utöka antalet personer med
denna rätt föreslår förvaltningen att kompletterande beslutanderätt förordnas åt ytterligare
en ledamot inom sociala delegationen.
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