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Socialnämnden

Dnr Son 2018/2
Delegeringsordning för Socialnämnden
Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer föreslagen delegeringsordning att gälla från och med
2018-02-01.
Ärendet i korthet

Delegeringsordningen för socialnämnden har setts över i sin helhet. En del ändringar
föreslås i de centrala delarna, för att underlätta tolkning av dokumentet. I övrigt har
titlar ändrats så att de blir mer enhetliga, anpassning till lagstiftning och vissa
tillägg/strykningar gjorts.
Syftet med översynen är att delegeringsordningen ska vara uppdaterad i förhållande
till ny lagstiftning, enkel att hitta i och i mindre omfattning innehålla anvisningar
som redan följer av lag.
Handlingar

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-05
2. Gällande delegeringsordning
3. Gällande delegeringsordning med föreslagna ändringar
Bakgrund

Av bifogat dokument framgår de föreslagna ändringarna. Följande noteras särskilt.
Övergripande ändringar
1. Genomgående har olika benämningar på avdelningschefer tagits bort för att
ersättas av endast AC (avdelningschef). Beslut får inte fattas av en AC inom ett
område som har en annan AC, varför särskiljande av titlarna inte är
nödvändigt. I de fall AC för vård och omsorg inte omfattas av punkten anges
detta särskilt.
2. Genomgående har lagstiftning uppdaterats och anpassningar gjorts i de fall
innebörden i lagstiftningen ändrats.
Anvisningar till socialnämndens delegeringsordning
1. Avsnitt 2.1. Här har ett förtydligande skett av ramen för delegatens befogenhet
samt krav på kunskap.
2. Avsnitt 2.2. Här har texten anpassats till kommunallagens skrivning.
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3. Avsnitt 2.4. Denna punkt har tagits bort då det följer av vad som automatiskt
gäller vid delegats förfall. Att reglera detta särskilt kan snarare förvirra
bedömningen än förenkla den.
4. Avsnitt 2.5. Här har ett klargörande av vad som är att betrakta som
verkställighet och delegation gjorts så långt det går. Rättsläget är inte helt klart
och detta prövas återkommande av domstol.
5. Avsnitt 2.7. Ett avsnitt om överklagan har införts.
Befogenheter i övrigt
1. Punkt 3.4, tas bort då det är ett delegationsbeslut att avge ett yttrande för
nämndens räkning. Detta innehåller ett sådant mått av subjektiv bedömning att
det inte kan anses vara verkställighet.
2. Punkt 3.5, justeras så att inte avdelningschef driftavdelning regleras särskilt.
3. Punkt 3.6 tas bort då en delegering kring brådskande beslut finns för SNO i 4.3
som ska täcka behovet av den typ av brådskande beslut som kan bli aktuella.
Administration
1. Punkt 4.6. Här har rollen som firmatecknare tagits bort. Det finns bara ett
organisationsnummer (firma) för kommunen. Detta tecknas av
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.
2. Punkt 4.14. Sista nivån i denna punkt tas bort, då denna typ av beslut i
realiteten hanteras genom brådskande ordförandebeslut.
3. Punkt 4.20, 21. Tas bort då att återbesätta vakant tjänst samt inrätta ny tjänst
ligger inom ramen för verkställighet förutsatt att detta sker inom budget och i
övrigt följer de uppdrag som nämnden gett verksamheten. Avser inrättandet av
ny tjänst också att man börjar med en verksamhet som tidigare varit aktuell,
kan detta vara föremål för nämndens prövning.
4. Punkt 4.33. Denna punkt är ny och reglerar övriga frågor som är av
personaladministrativ karaktär, inte betraktas som verkställighet och som inte
upptagits i avsnittet.
5. Punkt 4.35. Beslutsnivån för lönetillägg har sänkts till avdelningschef då det är
orimligt att alla tillägg av olika slag ska beslutas av direktören. Däremot bör
nivån inte läggas lägre, då det är viktigt med samsyn i dessa frågor.
Handläggning av ärenden med mera
Detta avsnitt har flyttats upp för att få ett naturligt flöde i
delegeringsordningen.
Ekonomiskt bistånd
Avsnittet har bytt rubrik. Genomgående har försörjningsstöd ändrats till
ekonomiskt bistånd.
1. Punkt 6.1. Möjlighet för socialjour att fatta beslut om vissa akuta åtgärder
införs.
2. Punkt 6.5. Punkten tas bort till förmån för efterföljande tre punkter.
3. Punkt 6.6-8. Punkterna ersätter föregående punkt och de beloppsgränser som
finns följer av punkt 6.1.
4. Punkt 6.13-15. Punkterna är flyttade från avsnitt Ersättning från enskilda.
Övrigt bistånd, individ- och familjeomsorgen
1. Punkt 7.3 Punkten har saknats. SU har alltid varit de som fattat beslut om
familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL samtidigt som familjehemmet har
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godkänts, men det blir tydligare om även placeringsbeslutet finns med i
delegeringsordningen.
2. Punkt 7.4, typen av boende som avses har förtydligats.
3. Punkt 7.20. Placeringen av barn i ett jourhem kan i de fall de görs enligt
SoL beslutas av tjänsteman men ett beslut enligt 6 kap 6 § SoL kan aldrig
delegeras lägre än SU. Detta har tidigare inte funnits delegerat.
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga
1. Punkt 8.16. Har förtydligats.
2. Punkt 8.22. Har förtydligats.
Alkohol, tobak och automatspel
1. Punkt 16.31. E-cigaretter har lagts till.
Barnkonsekvensanalys

Översynen av delegeringsordningen innebär i vissa avseenden en höjd rättssäkerhet
för de barn som omfattas av socialnämndens beslut, då förtydliganden av
delegeringen har skett.
Ekonomiska konsekvenser

Översynen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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