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Reviderad delegationsordning för
socialnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Nämnden godkänner reviderad delegationsordning för
socialnämnden
2. Nämnden beslutar enligt 7 kap 6 § kommunallagen (KL) att
med stöd av 5 § uppdra åt förvaltningschefen att fatta beslut
i alla ärendegrupper upptagna i delegationsförteckningen
samt överlåter till denne att i sin tur uppdra åt annan anställd
att fatta beslut s.k. vidaredelegation
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Sammanfattning
Det uppstår kontinuerligt behov av ändringar och kompletteringar i
nämnders delegationsförteckningar. Ändringar och kompletteringar
beror i allmänhet på ändringar i lagstiftning eller organisatoriska
förändringar inom förvaltningen som påverkar beslutsfattande. Till
denna revidering har hela delegationsförteckningen genomlysts.
Varje avsnitt har setts över och redigerats i den mån det har
behövts. Nya delar har lagts till med anledning av ny lagstiftning
som GDPR, Ny Förvaltningslag (2017:900) (FL) som trädde i kraft
2018-07-01 och Nya kommunallagen (2017:725) (KL) som trädde
ikraft 2018:01:01. Vidare har några nya ärendegrupper tillförts.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den reviderade
delegationsordningen samt beslutar om vidaredelegation enligt 7
kap 6 § KL till förvaltningschefen som i sin tur kan fatta beslut om
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att ändra delegat i de ärendegrupper som är angivna i
delegationsförteckningen. Nämnden kommer i fortsättningen att
besluta om tillägg av ärendegrupper med förslag till lägsta delegat.
Bakgrund
En revidering av socialnämndens delegationsordning har
genomförts. Förvaltningen redovisar förslag till justeringar och
tillägg.
Ärendet
Delegationsordningen har kompletterats med anledning av ny
lagstiftning:
Nya dataskyddsförordningen GDPR
EU:s nya dataskyddsförordning trädde ikraft den 25 maj 2018 och
ersätter då personuppgiftslagen (PuL). En ny roll som
dataskyddsombud införs och delegationsordningen har
kompletterats med de ärendegrupper som omfattar beslut enligt
GDPR.
Ny förvaltningslag trädde ikraft den 1 juli 2018 Förvaltningslagen
gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter
och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolar. I den nya
lagen strävas efter att förstärka den enskildes rättssäkerhet samt att
ytterligare öka förtroendet för hantering av offentliga
förvaltningsuppgifter.
Ny kommunallag trädde ikraft den 1 januari 2018. I nya
kommunallagen 6 kap 40 § föreskrivs en ny ordning om anmälan av
beslut som fattats med stöd av delegation. Den innebär att
nämnderna ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har
fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden eller inte.
Den obligatoriska anmälningsskyldigheten som tidigare gällde har
upphört. Delegationsbeslut som inte anmäls ska dock protokollföras
särskilt om beslutet får överklagas. Förvaltningen föreslår ingen
ändring mot idag utan de beslut som fattats med stöd av delegation
eller vidaredelegation ska anmälas i enlighet med vad som idag
föreskrivs i delegationsordningen och i enlighet med vad som följer
av lag.
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Följande ärendegrupper tillförts förteckningen.
Arbetsmiljöuppgifter
Personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret har
uppmanat förvaltningarna att förtydliga delegationsordningen
avseende delegering av arbetsmiljöuppgifter
Beslut rörande polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot
mänskligheten och grovt krigsbrott
Stadsledningskontoret har i PM 2019-04-01 förklarat vilka
möjligheter staden har att bidra till att personer som återvänder till
Sverige efter att ha deltagit i väpnade aktioner och därmed gjort sig
skyldiga till brott ska kunna lagföras. Det är en önskan att staden
mer aktivt utnyttjar de möjligheter som finns att inom gällande
regelverks ramar samarbeta med polismyndigheten.
Stadsledningskontoret redogör för sekretessbrytande regler som
möjliggör att uppgifter kan lämnas till åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet
som har till uppgift att ingripa mot brottet. Rekommendation är att
beslut rörande polisanmälan i detta fall, vid misstanke om folkmord,
brott mot mänskligheten och grovt krigsbrott bör fattas av
Individutskottet.
Fastställa organisation för förvaltningen
Delegat: Förvaltningschef
Mindre organisationsförändring inom avdelning
Delegat: Avdelningschef
Yttranden till tillsynsmyndighet
Med tillsynsmyndighet avses Arbetsmiljöverket, IVO,
Länsstyrelsen, Riksdagens ombudsmän (JO), JK, Socialstyrelsen.
Ej delegerat, Socialnämnden beslutar men i enskilda ärenden avger
Individsutskottet i första hand yttrande.
Delegat: i enskilda ärenden Individutskottet
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I den reviderade delegationsförteckningen upptas också nämndens
delegation till de tre utskotten, Individutskottet, Organisations- och
föreningsutskottet och Tillståndsutskottet under respektive avsnitt.
I övrigt har mindre justeringar och förtydliganden gjorts utifrån
avdelningarnas önskemål.
Utöver det ovan redovisade innefattar revideringen vissa
redaktionella ändringar och smärre justeringar som i sak inte
påverkar innehållet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i förvaltningschefens stab i samverkan med
övriga avdelningar och enheter. Förvaltningsgruppen tar del av den
reviderade förteckningen den 12 juni 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den reviderade
delegationsordningen med föreslagna ändringar och tillägg vad
gäller ändring och kompletteringar utifrån ny lagstiftning, tillägg av
ärendegrupper om arbetsmiljöuppgifter, Beslut rörande
polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten
och grovt krigsbrott, Fastställa organisation för förvaltningen,
Yttranden till tillsynsmyndighet.
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden enligt kommunallagens
bestämmelser om vidaredelegation uppdrar till förvaltningschefen
att besluta
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