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Socialnämndens delegeringsordning
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden godkänner föreslagen delegeringsordning.

Ärendet i korthet

Socialnämnden ska fatta beslut om delegeringsordning med anledning av ny
mandatperiod. Delegeringsordningen har även justerats med anledning av
förändringar i organisation samt lagstiftning. Socialnämnden förslås godkänna
föreslagen delegeringsordning.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-30.
2. Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-01-30.

Bakgrund

Socialnämnden ska fatta beslut om delegeringsordning för ny mandatperiod.
Justeringar har även gjorts med anledning av förändringar i organisation samt
lagstiftning.
Ny mandatperiod, nämndorganisation och förvaltningsorganisation
Den nya mandatperioden innebär även en förändrad nämndorganisation då ansvaret
för äldrefrågor har flyttas från socialnämnden till den nyinrättade äldrenämnden. De
beslut som berör äldre personer har därför tagits bort från socialnämndens
delegeringsordning.
Vissa av de upphandlingar som genomförs inom förvaltningen berör insatser till både
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att två nämnder
behöver fatta beslut om upphandlingen. I de fall som äldrenämnden har den
huvudsakliga andelen av upphandlingen och har fattat nödvändiga beslut föreslås att
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socialdirektör ges delegation att fatta motsvarande beslut avseende socialnämndens
del i upphandlingen.
Individ och familjeomsorgens organisation har förändrats genom tillsättande av
verksamhetschefer. Inom enheten funktionsnedsättning har tjänst som gruppledare
omvandlats till gruppchef. Anpassningar har gjorts i delegeringsordningen med
anledning av dessa organisatoriska förändringar.
Placering av ensamkommande barn i annan kommun
Sedan 2018-06-01 ska en kommun som regel placera ensamkommande barn i den
egna kommunen och endast under särskilda förutsättningar kan placering ske i annan
kommun. En förutsättning är om berörda kommuner har ingått en överenskommelse i
det enskilda fallet. Det behöver därför framgå i delegeringsordningen vilken funktion
som har delegation att teckna dessa överenskommelser. Förslag lämnas därför att
föra in punkt 7.19 i delegeringsordning där det framgår att enhetschef är delegat.
Bostadsanpassningsbidrag
Den lag om bostadsanpassningsbidrag som trädde i kraft 2018-07-01 innebar en
förändring avseende vilka paragrafer som styr handläggningen. Detta har anpassats i
kapitel 15 så att de överensstämmer med nu gällande lagstiftning.
Alkohol, tobak och automatspel
Delegat vid beslut om att meddela tillståndshavare en erinran i enlighet med 9 kap.
17 § Alkohollagen har tidigare varit enhetschef. Socialförvaltningen föreslår att
delegat istället blir avdelningschef.
Dataskydd
Beslut som fattas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) samt dataskyddslagen
(DSL) har medtagits i delegeringsordningen utifrån förslag som kommunens
dataskyddssamordnare har överlämnat till förvaltningen.

Barnkonsekvensanalys

Barn berörs framförallt av förslag till tillägg avseende delegat att teckna
överenskommelser vid placering av ensamkommande barn i annan kommun än den
egna. I dessa situationer bedöms det vara viktigt att nödvändiga överenskommelser
kan tecknas av delegat som finns nära verksamheten så att handläggningsprocessen,
för barnets bästa, blir så snabb och effektiv som möjligt. Lämnat förslag bedöms
därför ge positiva konsekvenser för barn.
Barn kan även påverkas vid handläggning av andra typer av ärenden som tas upp i
denna revidering. Generellt är det ur ett barnperspektiv viktigt att gällande
delegeringsordning är uppdaterad för att säkerställa en rättssäker handläggning i de
fall som ett barn berörs varför även övriga förslag bedöms ge positiva konsekvenser
för barn.
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Slutsatser

Socialnämnden föreslås godkänna föreslagen delegeringsordning.

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör
Dennis Forsberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till

Jenny Wilhelmsson
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