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2017-02-03
Reviderad 2017-02-14
Socialnämnden

Dnr Son 2017/2
Revidering av socialnämndens delegeringsordning
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Ärendet i korthet

Socialnämnden föreslås anta föreslagna revideringar i delegeringsordningen.
Revideringarna föreslås med anledning av bland annat lagändringar och andra
förändringar.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-03, reviderad 2017-02-14
2. Delegeringsordning (innehållande föreslagna revideringar)

Bakgrund

Socialnämndens delegeringsordning revideras löpande efter behov så som vid
exempelvis lagändringar.

Övervägande

Nedan redogörs för de revideringar som socialförvaltningen föreslår uppdelat efter
kapitel.
1. Förkortningar
EC. drift = Enhetschef driftavdelning
Soc sekr Socialjour = Socialsekreterare inom Socialjouren Nordväst
VC. drift = Verksamhetschef driftavdelning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Socialförvaltningen
Avdelningen ledning- och verksamhetsstöd
Rebecka Engvall, Nämndsekreterare
Telefon: (direkt)
Fax:

Besöksadress: Vibblabyvägen3
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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2.1 Allmänna frågor om delegeringsordning
Socialjouren Nordväst får endast fatta beslut enligt delegering vid akuta situationer
utanför kontorstid.
4. Administration
Utse beslutsattestanter och
4.6
ersättare
- för socialförvaltningen
- för driftavdelningen

4.11

4.18

4.33

SD
AC Avd.chef
drift

Tilldelningsbeslut i upphandling
enligt Lag om valfrihetssystem,
LOV

LOV

Anställa personal:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar
- respektive enhet
- driftavdelning

SD
Avd.chefer
Enhetschef
VC/EC drift

Beslut om lönetillägg (undantag
driftavdelning)
Beslut om lönetillägg
driftavdelning

Avd.chefer (ej
AC Avd.chef
drift)

SD

inom

5. Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Beslut om övrigt ekonomiskt
4 kap. 1-2
5.3
bistånd utöver försörjningsstöd:
§ § SoL
- utöver tillämpningsreglerna
upp till 3000 kr
- utöver tillämpningsregler upp
till 10 000 kr
- utöver tillämpningsregler upp
till 30 000 kr
- akut utanför kontorstid upp till
3000 kr

Avd.chef drift.

Soc sekr
GL
EC IFO
Soc sekr
socialjour
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6. Övrigt bistånd, individ- och familjeomsorgen
Beslut om bistånd till barn och
4 kap. 1 §
6.1
ungdom i form av vård i hem för och 6kap
vård eller boende eller
1§
stödboende:
- upp till 6 månader
- över 6 månader
- akut utanför kontorstid till
nästföljande vardag
Beslut om placering av barn och 4 kap. 1 §
6.2
ungdom i jourhem eller annat
och 5 kap
akut eller skyddat boende under
1§
en period av:
- upp till 4 månader
6 kap. 6 §
- över 4 månader
SoL
- akut utanför kontorstid till
nästföljande vardag
Beslut om placering av vuxna på 4 kap. 1 §
6.3
stödboende eller annan form av
SoL
boende.
- akut utanför kontorstid till
nästföljande vardag
Beslut om bistånd till vuxna i
4 kap. 1 §
6.4
form av vård i familjehem eller
och 6 kap
hem för vård eller boende
1§
inklusive beslut om
ersättning/arvode:
- upp till 6 månader
- över 6 månader
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EC IFO
SU
Soc sekr
socialjouren

GL
SU
Soc sekr
socialjouren
Ny punkt.
EC IFO
Soc sekr
socialjouren

EC IFO
SU

Vid beslut
som avser
unga
vuxna,
inklusive
ensamkom
mande, som
varit
placerade i
familjehem
eller HVB
som
underåriga
och som
ansöker om
fortsatt
bistånd vid
18 års ålder
ska beslut
kunna
fattas som
sträcker sig
fr.o.m. 18årsdagen
tills dess att
den unge
gått ut
gymnasiet
eller fyllt
21 år
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beroende
på vilket
som
inträffar
först.
6.7

Beslut om resor i samband med
placering:
- enligt riktlinjer (barn och
vuxna)

4 kap. 1 §
SoL

- avvikelser från riktlinjer

Soc sekr
Soc sekr
socialjouren

GL

7. Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslut om att begära
43 §
SU
7.15 polishandräckning för att
LVU
genomföra läkarundersökning

7.16

7.20

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av
LVU

43 §, 2 p
LVU

EC IFO GL
Soc sekr
socialjouren

Beslut om att den unges
vistelseort inte ska röjas för
förälder eller vårdnadshavare

14 §, 2 p
LVU

SU,
Avd.c IFO,
EC IFO
SN

Om SU:s
beslut inte
kan
avvaktas:
SNO eller
annan
ledamot som
nämnden
förordnat

Avdel.c IFO,
EC IFO får
behandla
ärendet i
avvaktan på
SU beslut
Om SN:s
beslut inte
kan
avvaktas:
SNO eller
annan
ledamot som
nämnden
förordnat
Övervägs
minst var 3
månad av SU
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7.23

Beslut om att
läkarundersökning ska
genomföras

32 § LVU Soc sekr
Soc sekr
socialjour

8. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Beslut att inleda utredning om
7 § LVM
8.5
skäl för tvångsvård finns

8.7

8.8

8.9

8.10
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Soc sekr
Soc sekr
socialjour

Beslut om vilken tjänsteman
som ska vara kontaktperson för
missbrukare

Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för
undersökning
Beslut om att begära
polishandräckning för att föra
missbrukaren den enskilde till
beslutad läkarundersökning.
Beslut att begära
polishandräckning för
genomförandet av vård

Punkten
tas bort.
Har
upphävts
genom lag
2005:467
9 § LVM

45 §, 1 p
LVM

45 §, 2 p
LVM

Soc sekr
Soc sekr
socialjour
Soc sekr
Soc sekr
socialjour

Efter
samråd
med EC

Soc sekr
Soc sekr
socialjour

9. Bistånd till funktionshindrade och äldre enligt socialtjänstlagen
Beslut om hjälp i hemmet
4 kap. 1 §
9.1
(hemtjänst/boendestöd)
SoL
hemtjänst/boendestöd
HF, Bib
GL ÄO,
-under 120 timmar/månad
GL FH
-över 120 timmar/månad
Ass ÄO, FH
Förenklad biståndshandläggning
(service insatser)
Beslut om trygghetslarm
9.3

4 kap. 1 §
SoL

Förenklad biståndshandläggning
9.13

Bistånd utöver vad som följer av
1§ om det finns skäl för det
t.ex. utslussningslägenhet,
omvårdnadsbidrag och trygg
hemgång.

HF, Bib

Ass ÄO, FH
4 kap. 2 §
SoL

EC GL
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10. Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
Beslut om personlig assistans
9 §, 2 p
10.2 eller ekonomisk ersättning till
LSS
HF, Bib
sådan
GL
-under 120 timmar/månad
-över 120 timmar/månad
Beslut att anmäla behov av
10.12 assistansersättning till
Försäkringskassan

15 §, 2 st
LASS 51
kap SFB

HF
Bib

Beslut om
10.14 återbetalningsskyldighet för
felaktig eller för hög
assistansersättning ersättning för
utförd assistans

12 § LSS

EC

Beslut om förhandsbesked om
16 §, 2 st
10.15 rätten till insats för personer som LSS
inte är bosatt i kommunen

HF
Bib
GL

Beslut om avgift från föräldrar
10.16 vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än
det egna

HF ASS

20 § LSS
5 § LSSförordning
en

16. Alkohol, tobak och automatspel
Beslut rörande varning och
9 kap. 17 16.5 återkallelse av serveringstillstånd 18 §§ AL
16.6

Beslut att meddela
tillståndshavaren en erinran eller
varning

9 kap 17 §
AL

Beslut att meddela
tillståndshavaren en varning
16.1
3

Ändring av befintligt
serveringstillstånd – lokal
Utökade serveringsytor

Beslut om återkallelse av
16.17 tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten

SU

EC

SU

8 kap. 14
§ AL

Tillståndshan
dl.

9 kap. 18
§ AL

Avd chef
Tillståndshan
dl
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Avge yttrande till annan
16.25 myndighet t.ex. Länsstyrelsen,
polisen, försvarsmakten och
annan kommun
Lämna anmälan vid övrig
16.26 påvisad brottslighet i samband
med tillsyn till polismyndigheten

18. Särskilda bemyndiganden
Yttrande till
18.18 åklagarmyndigheten vid
prövning av frågan om
åtalsunderlåtelse
Yttrande till
18.19 åklagarmyndigheten med
anledning av eventuell utredning
beträffande misstänkt under 15
år
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9 kap. 8 §
AL

Tillståndshan
dl

9 kap. 8 §
AL

Avd.chef
Tillståndshan
dl

11 § LUL

EC GL

31 och 33
§ § LUL

EC GL

Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser

Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens förslag till reviderad
delegeringsordning.

Johan Bergman
Socialdirektör
Stefan Lidsten
Avdelningschef
Expedieras
Johan Bergman
Lotta Erlandsson
Jenny Wilhelmsson
Stefan Lidsten
Diariet

