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Val till individutskott samt förordnande och 
delegation av beslutanderätt i brådskande 
ärenden 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillsätter ett individutskott bestående av 5 

ordinarie ledamöter och 3 ersättare. 

2. Stadsdelsnämnden Lundby utser (namn) till ordförande, (namn) till vice 

ordförande samt (namn), (namn) och (namn) till ledamöter i 

individutskottet. 

3. Stadsdelsnämnden Lundby utser (namn), (namn) och (namn) till ersättare i 

individutskottet. 

4. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att ersättare inträder för ordinarie 

ledamot i samma ordning som gäller för stadsdelsnämnden. 

5. Stadsdelsnämnden Lundby förordnar om samt delegerar beslutanderätt till 

(namn), (namn), (namn), (namn), (namn), (namn) och (namn) i ärenden 

som anges i bilagan som är så brådskande att stadsdelsnämndens/ 

individutskottets beslut inte kan avvaktas. 

6. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att individutskottets första ordinarie 

sammanträde hålls tisdagen den 14 januari 2020 kl. 16:00 i Nybro,  

Vågmästaregatan 12 a.  

7. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension 

Bedömning ur social dimension 

Ärenden inom individutskottets område innebär till stor del juridik och en stark 

myndighetsutövning. Ärenden inom Individ- och familjeomsorg samt 

funktionshinder omfattas även av en stark sekretess. Det anses därmed lämpligt att 
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tillsätta ett individutskott som är mer avgränsat och med ett färre antal 

förtroendevalda än i stadsdelsnämnden som ska komma att ha insyn i så pass 

känsliga ärenden som det ofta handlar om. Likaså gäller för ärenden inom 

Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Individutskottets ledamöter får till sig en 

stor kompetens och kunskap genom att bli särskilt insatta på de frågor och lagrum 

som individutskottet hanterar. Ärenden inom individutskottets område berör 

främst lagarna lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag med 

särskilda bestämmelser om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 

socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Ett mer avgränsat och specialinriktat beslutsforum, gynnar medborgarna 

utifrån att sekretesskäl samt om den enskilde vill begära företräde vid sitt ärendes 

dragning. En avvägning utifrån barnkonventionen har gjorts men den har ej 

funnits påverkat ärendet i övrigt. 

Bilaga 

Särskilda förordnanden samt delegation av beslutanderätten till ledamöter i 

stadsdelsnämnden (akuta beslut) 
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Ärendet  

Stadsdelsnämnden ska välja ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens 

individutskott. Stadsdelsnämnden ska också förordna om och delegera 

beslutanderätt i vissa brådskande ärenden där stadsdelsnämndens/individutskottets 

beslut inte kan avvaktas. Ersättare i nämnden kan inte ges denna beslutanderätt.  

 

Vad gäller individutskottets sammanträdestider för 2020 beslutar utskottet själv 

om dessa tider vid första sammanträdet den 14 januari 2020. 

Val till individutskottet 

Vid stadsdelsnämnden ska det enligt reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder 

finnas utskott för handläggning av vissa sociala ärenden och andra individärenden 

med undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Utskottet ska ha högst fem 

ordinarie ledamöter, dessutom kan högst tre ersättare utses. Utskottet utses av 

stadsdelsnämnden bland nämndens ledamöter och ersättare.  

Förordnande och delegation av beslutanderätt i vissa 
brådskande ärenden 

Ibland är det inte möjligt att invänta individutskottets/stadsdelsnämndens beslut. 

Ordföranden i nämnden får i dessa fall fatta beslut enligt 6 kap. 39 § 

kommunallagen. Stadsdelsnämnden har också möjlighet att delegera 

beslutanderätt i brådskande ärenden till ledamöter i nämnden som vid dessa 

tillfällen kan gå in och fatta beslut i ärenden enligt socialtjänstlagen, lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall 

samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Ordföranden i nämnden har också enligt lag med särskilda bestämmelser om vård 

av unga samt lag om vård av missbrukare i vissa fall rätt att fatta vissa beslut, om 

nämndens beslut inte kan avvaktas. Stadsdelsnämnden kan förordna ytterligare 

ledamöter att fatta även sådana beslut. Endast ordinarie ledamöter i 

stadsdelsnämnden och inte ersättare kan ges denna rätt. 

Vad gäller punkt 11.10 i bilagan är det inte lagligt möjligt att förordna någon 

annan utan i dessa ärenden kan endast ordföranden och vid dennes förhinder vice 

ordförande i nämnden besluta i nämndens/individutskottets ställe.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

Maria Berntsson 

Stabsschef 

 


