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Val av ledamöter och ersättare i sociala
delegationen 2019, förordnande och delegering
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser fem ledamöter och
fyra ersättare till sociala delegationen 2019. Nämnden utser
ordförande och vice ordförande bland ledamöterna (namn lämnas
vid sammanträdet 2 januari 2019).
Nämnden förordnar vid sidan om nämndens ordförande
Abit Dundar (L), vice ordförande Maria Ljuslin (V) och följande
ledamöter att besluta enligt 6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU,
43 § 1 st 2 p LVU samt 13 § LVM (ordförande, vice ordförande i
sociala delegationen och ytterligare två nämndledamöter).
Nämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till ordförande
Abit Dundar (L), vice ordförande Maria Ljuslin (V) samt följande
ledamöter rätten att besluta enligt 9 § LVU, 30 § LVU och
31 § LVU (ordförande, vice ordförande i sociala delegationen och
ytterligare två nämndledamöter).
Nämnden uppdrar enligt 6 kap. 39 § KL följande ledamöter att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas, avseende beslut enligt
14 § 2 st 1 och 2 p LVU samt upphävande av beslut enligt samma
lagrum (ordförande, vice ordförande i sociala delegationen och
ytterligare två nämndledamöter).
Nämnden fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i
sociala delegationen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
17 december 2018.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden inrättade 2007 ett utskott, sociala delegationen,
för att fatta beslut i ärenden som innebär myndighetsutövning mot
enskild. Sociala delegationen väljs för ett år i taget och består av
fem ledamöter och fyra ersättare. Tre ledamöter från majoriteten
och två ledamöter från oppositionen samt två ersättare från
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majoriteten och två ersättare från oppositionen. Sociala
delegationen sammanträder cirka en gång i månaden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.
Lagar som styr beslutsfattandet
Sociala delegationens beslutsansvar regleras i socialtjänstlagen
(SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), föräldrabalken
(FB), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen m.fl. lagar.
Kompletterande beslutanderätt
Nedanstående ärenden får enligt 10 kap. 4 § SoL endast delegeras
till utskott (sociala delegationen). Beslut i dessa ärenden måste dock
kunna fattas med mycket kort varsel. I de fall sociala delegationens
beslut inte kan avvaktas, har nämndens ordförande erhållit en direkt
i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver kan
nämnden förordna annan ledamot att fatta beslut genom
kompletterande beslutanderätt.
Kompletterande beslutanderätt är alltid angiven i lagen och skiljer
sig från delegation genom att nämnden måste namnge vem
förordnandet avser samt att beslut endast får fattas när sammanträde
i sociala delegationen inte kan avvaktas. Besluten ska anmälas vid
nästkommande sammanträde i sociala delegationen.
6 § LVU

Omedelbart omhändertagande.

11 § 1 st LVU

Beslut om hur vården ska ordnas och var den
unge ska vistas.

11 § 2 st LVU

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden.

27 § LVU

Tillfälligt flyttningsförbud.

43 § 2 p LVU

Biträde av polismyndighet för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd
av LVU.

13 § LVM

Omedelbart omhändertagande.
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Delegation
Nämnden bör även delegera beslutanderätten i nedanstående
ärenden till nämndens ordförande och vice ordförande samt utse
ytterligare ledamöter, så att kravet på skyndsamhet inte eftersätts.
Besluten anmäls vid nästkommande sammanträde i sociala
delegationen.
9 § LVU

Upphörande av omedelbart omhändertagande.

30 § 2 st LVU

Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska
upphöra.

31 § LVU

Begränsning av umgänge vid flyttningsförbud
eller tillfälligt flyttningsförbud.

Beslut på uppdrag av nämnden i brådskande ärenden
Högsta förvaltningsdomstolen har i målnummer 6529-15 funnit att
beslut om hemlighållande av vistelseort enligt LVU inte får
delegeras. Sådana beslut ska fattas av stadsdelsnämnden. I
brådskande fall kan nämndens ordförande eller annan ledamot som
nämnden utsett fatta beslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen
(KL). Stockholms stads juridiska avdelning bedömer även att beslut
om umgängesbegränsning ska fattas i samma ordning. Besluten
anmäls vid nästkommande sammanträde i stadsdelsnämnden.
14 § 2 st 1 p LVU

Beslut om umgänge.

14 § 2 st 2 p LVU

Beslut om hemlighållande av vistelseort

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden väljer ledamöter och ersättare
till sociala delegationen 2019 utifrån de namnförslag som lämnats
från de olika partierna. Förvaltningen föreslår att nämnden
förordnar och delegerar till utsedda ledamöter att fatta beslut i
brådskande ärenden enligt LVU och LVM som anges ovan.
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