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2018-05-22
Socialnämnden

Dnr Son 2018/2
Reviderad delegeringsordning för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar och beslutar att föreslagen
delegeringsordning ska vara gällande från och med 2018-07-01.

Ärendet i korthet

Revideringar av socialnämndens delegeringsordning har genomförts med anledning
av att en ny förvaltningslag är gällande fr.o.m. 2018-07-01. Därutöver har ytterligare
justeringar genomförts när behov har uppmärksammats vid genomgång av
delegeringsordning. Socialnämnden föreslås anta de föreslagna revideringarna.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22.
2. Förslag ny delegeringsordning för socialnämnden

Analys

Från och med 2018-07-01 kommer en ny förvaltningslag vara gällande vilket bland
annat innebär en förändring av lagens struktur men även att nya bestämmelser har
införts. Denna förändring innebär att socialnämndens delegeringsordning behöver
justeras så att hänvisning görs till rätt paragrafer samt att även de nya
bestämmelserna omfattas.
I alla de punkter i delegeringsordningen där hänvisning görs till förvaltningslagen har
justeringar gjorts så att hänvisning nu görs till de paragrafer som är gällande från och
med 2018-07-01.
Därutöver har även följande behov av justeringar uppmärksammats och genomförts:
 Tidigare punkt 4.5 om att utse dataskyddsombud är borttagen eftersom ansvar
för att utse dataskyddsombud, i och med ny dataskyddsförordning, ligger hos
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Kommunstyrelseförvaltningen. Detta förfarande beskrivs istället i löpande
text i punkt 2.1, sjunde stycket.
 I punkt 4.12 har VC (verksamhetschef) lagts till som delegat avseende beslut
om upphandling, avbrytande av upphandling, tilldelning och tecknande av
avtal vid värde under direktupphandlingsgränsen.
 I den nya förvaltningslagen kommer det finnas en ny bestämmelse som innebär
att det enskilde kan begära att ett ärende ska avgöras om handläggning har
pågått i sex månader. Denna begäran kan avslås och i punkt 4.18 har införts
att enhetschef ska ha delegation på att fatta ett sådant avslagsbeslut. Ett
avslagsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten.
 Punkt 18.2 om avvisande av ombud har funnits med i tidigare
delegeringsordningar och delegat har då varit SU. Avdelningschef föreslås bli
delegat i ny delegeringsordning. Ett beslut om avvisande av ombud kan
överklagas till förvaltningsrätten.
 I punkt 18.3 är beslut om att förelägga part eller ombud att styrka sin
behörighet genom fullmakt infört. Enhetschef föreslås vara delegat.
 Även i tidigare gällande förvaltningslag finns bestämmelser om jäv och att en
myndighet snarast ska beslut i en jävsfråga. Detta beslut har dock inte tidigare
medtagits i delegeringsordning men har nu införts i punkt 18.5.
 Begreppet ”omprövning” har ersatts av ”ändring” i punkterna 18.11 och 18.12
eftersom motsvarande förändring har skett i den nya förvaltningslagen.
 I punkt 18.13 om att överklaga beslut från domstol har ändring gjorts avseende
hänvisning till lagrum. Tidigare hänvisades till allmänna bestämmelser om
delegeringsrätt samt den paragraf i LSS-lagen som styr vilka beslut av nämnd
som är överklagningsbara. Hänvisning görs nu istället till de paragrafer i
förvaltningslagen som generellt styr hur överklagan ska göras. Delegat vid
överklagan av beslut som fattats av tjänsteman har ändrats från socialdirektör
till avdelningschef. Tillägg har gjorts så att det framgår att punkten även
avser beslut som är fattade av socialnämnden.
 Beslutsfattande i enlighet med lex Sarah har samlats i en punkt, 18.38. Tidigare
fanns en uppdelning som innebar att avdelningschef hade delegation på beslut
om en händelse som rapporterats enligt lex Sarah var att betrakta som
allvarlig eller inte och att socialdirektör hade delegation på beslut om att
anmäla allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Eftersom alla lex Sarah ärenden som bedöms som allvarliga måste
rapporteras till IVO innebär ett sådant beslut från avdelningschef samtidigt
per automatik att en anmälan görs till IVO. Ett separat beslut om att anmäla,
oavsett vilken som är delegat, är därmed inte aktuellt.
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Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms ge positiva konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv då det innebär
att delegeringsordningen uppdateras för att överensstämma med den lagstiftning som
är gällande från och med 2018-07-01. En korrekt delegeringsordning är ett sätt att
säkerställa att ärenden som berör barn och unga handläggs på ett rättssäkert sätt.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Slutsatser

Socialnämnden föreslås anta de föreslagna revideringarna av socialnämndens
delegeringsordning.
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Expedieras

Samtliga chefer inom socialförvaltningen

