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Socialnämnden

Dnr Son 2016/02

Revidering av socialnämndens delegeringsordning
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Föreslagna revideringar antas.
Ärendet i korthet

Socialnämndens delegeringsordning revideras med anledning av den
organisationsförändring som följde av nämndens beslut den 16 december 2015 (§
155). Beslutet innebar att Vård och omsorg från och med den 1 januari 2016
övergick från en utföraravdelning till en driftavdelning. Förändringen medför att
tidigare utföraravdelning med driftchef har omvandlats till en driftavdelning med
avdelningschef. Delegeringsordningen uppdaters således avseende dessa två begrepp.
I socialtjänstlagen (SoL) och socialtjänstförordningen (2001:937) har en ny
placeringsform införts i form av stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år.
Placeringsformen är sedan den 1 januari 2016 möjlig att tillämpa och tillförts
delegeringsordningen i punkten rörande beslut om bistånd till barn och ungdom.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-22
2. Delegeringsordning upprättad 2015-11-11 §143
Ärendet

Delegeringsordningen uppdateras med anledning av socialnämndens beslut den 16
december 2015 (§ 155) som innebar att Vård- och omsorg från och med den 1 januari
2016 övergick från en utföraravdelning till en driftavdelning. Förändringen innebär
att tidigare utföraravdelning med driftchef har omvandlats till en driftavdelning med
avdelningschef. I delegeringsordningen föreslås således dessa två begrepp uppdateras
och justeringarna redovisas nedan under rubrikerna
1. Förkortningar, 3. Befogenheter i övrigt och 4. Administration.
Vidare föreslås ett tillägg under rubrik 6. Övriga bistånd, individ och
familjeomsorgen. I punkt 6.1 bör den nya placeringsformen stödboende som från och

12.1 Revidering av socialnämndens delegeringsordning, tjänsteskrivelse
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med 1 januari 2016 är tillämpningsbar läggas till vid beslut om bistånd till barn och
unga.
Nedan följer en redovisning av föreslagna ändringar uppdelade efter kapitel.
1. FÖRKORTNINGAR
Avd.chef = Avdelningschef; lednings- och verksamhetsstöd, äldre och
funktionshinder, IFO samt driftavdelning
3. BEFOGENHETER I ÖVRIGT
Utkvittering av
Socialdirektören eller avdelningscheferna utser
3.2
värdehandling
vilka personer inom respektive avdelning/enhet
som har rätt att utkvittera värdehandlingen
Organisationen
Socialdirektören får besluta om organisationen,
3.5
förvaltningen och lokalanvändningen för
verksamheterna inom socialnämndens
ansvarsområde.

3.6

Socialdirektör och
avdelningschefers
befogenheter i akuta
situationer

Ekonomiskt ansvar
3.8

Avdelningschef driftavdelning får besluta om
detaljorganisationen, förvaltningen och
lokalanvändningen inom driftavdelningen om
beslutet inte medför förändringar av större vikt
eller av principiell karaktär (ur brukarsynpunkt)
Vid akuta händelser i verksamheten har
respektive chef mandat att fatta nödvändiga
beslut som syftar till att enskilda personer i
verksamheten inte utsätts för fara eller tar skada.
Om möjligt ska samråd ske med närmaste högre
chef.
Socialnämnden, Pensionärsrådet: SNO (=
attestant)
För SNO:s kostnader: KSO (= attestant)
För socialdirektörens kostnader: KD (= attestant)
För förvaltningens kostnader: SD (= attestant,
samt se 4.6 delegeringsordningen)
För driftavdelning: AC (= attestant, samt se 4.6
delegeringsordningen)

4. ADMINISTRATION
NR

4.3

4.6

ÄRENDE

Utse arkivombud
- nämndövergripande
- myndighetsområde
- inom driftavdelning
Utse beslutsattestanter
och ersättare
- för socialförvaltningen
- för driftavdelningen

LAGRUM

DELEGAT

Av nämnden
utsedd
arkivansvarig
SD
AC

ANMÄRKNING

2016-03-22

4.7

4.11

4.12

Tillstyrka/avstyrka
bokföringsmässiga
avskrivningar/nedskrivni
ngar
Tilldelningsbeslut i
upphandling enligt Lag
om valfrihetssystem,
LOV
Beslut om upphandling,
beslut om avbrytande av
upphandling, beslut om
tilldelning och tecknande
av avtal vad gäller
upphandling:
- med bedömt värde
mindre än 3 Mkr per år
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SD
Avd.chefer

LOV

Avd.chefer
(ej AC
driftavdelnin
g)

LOU

Kommunens
inköpspolicy gäller.
Avd.chefer

SD

- med bedömt värde
mindre än 5 Mkr per år
4.18

4.19

4.20

4.21

4.25

Anställa personal:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar
- respektive enhet
Beslut om inrättande av
ny tjänst:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer
Enhetschef

SD
Avd.chefer

Beslut om att ledig tjänst
ska återbesättas:
- nämndövergripande
- respektive avdelning
- respektive enhet

SD
Avd.chefer
EC

Beslut i frågor rörande
omplacering av personal:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer

Beslut om varning eller
avstängning från tjänst
(med eller utan lön):
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer
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4.26

4.27

4.28

4.31

Beslut om uppsägning:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar
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SD
Avd.chefer

Besluta om
avgångsvederlag:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

SD
Avd.chefer

Beslut om löne- och
anställningsvillkor:
- nämndövergripande
- respektive avdelningar

Samråd med
förhandlingschef/p
ersonaldirektör före
beslut

SD
Avd.chefer/E
C

Vidaredelegation
av
arbetsmiljöansvar enligt
ovan.

Avd chefer

6. ÖVRIGT BISTÅND, INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
NR

6.1

ÄRENDE

LAGRUM

Beslut om bistånd till
barn och ungdom i form
av vård i hem för vård
eller boende eller
stödboende:
- upp till 6 månader
- över 6 månader

4 kap. 1 §
och
6 kap. 1 §
SoL

DELEGAT

ANMÄRKNING

EC IFO
SU

Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär att stödboende läggs till som placeringsform i delegeringsordningen
och att beslut om sådan placering därmed kan tas av beslutad delegat. Detta kan
bedömas medföra positiva konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv då beslutstiden vid
behov kan komma att förkortas.
Ekonomiska konsekvenser

Bedömning görs att föreslagna förändringar inte innebär några ökade kostnader.
Analys

Föreslagna förändringar innebär enbart en anpassning till socialnämndens nya
organisationsstruktur samt förändringar inom socialtjänstens område. Inga
förändringar föreslås avseende delegeringspunkternas ärendeinnehåll eller nivå på
delegat.
Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta i enlighet med förslag till
beslut.
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