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Arbetsmarknads- och socialnämnden

Revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens delegationsordning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag till beslut
till Arbetsmarknads- och socialnämnden
1. Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och
socialnämnden antas.
2. Socialsekreterarna inom Socialjouren Sydost förordnas att besluta i
ärenden om begäran om polishandräckning för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande med stöd av 43 § p. 2 lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), såsom framgår av
bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Lena Engstedt
Förvaltningschef

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har gjort en översyn av
arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning. Förslag till ändringar
syftar bl.a. till att underlätta och effektivisera verksamheterna. I huvudsak
genom utökad beslutanderätt för lägre delegatsnivåer och höjda beloppsgränser
inom vissa ärenden. Förslag till ändringar har även utarbetats utifrån ny
lagstiftning inom LVU och SoL. Vidare föreslås Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost få en utvidgad möjlighet att fatta vissa beslut samt ges
kompletterande beslutanderätt med stöd av ett personligt förordnande, såsom
framgår av bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.
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Härutöver föreslås förändringar rörande GDPR och dataskyddslagen samt
upphandling och inköp.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att reviderad
delegationsordning ska antas med de förslag på förordnanden för socialjouren
som framgår av bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning har till uppgift att på
förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt
ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut
behöver arbetsmarknads- och socialnämnden delegera rätten att fatta beslut i
ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på arbetsmarknads- och
socialnämnden. Delegationsordningen utgör ett centralt stöd för handläggande
personal samt andra beslutsfattare inom förvaltningen i det dagliga arbetet.
De huvudsakliga förändringarna som föreslås sammanfattas nedan.

Socialjouren Sydost
Socialsekreterare inom socialjouren föreslås få en utvidgad möjlighet att fatta
vissa beslut i syfte att underlätta och effektivisera verksamheten.
Bedömningen är att socialjouren bör ges utvidgad delegation att fatta följande
beslut.
Beslut att inleda utredning enligt 7 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), se punkten 2.9.1 i delegationsordningen.
Beslut om skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL under en period av högst 30
dagar, se punkten 2.10.5 A.
Beslut i enskilt hem vid tillfällig vård utanför det egna hemmet, se punkten
2.4.1 C.
Beslut om bistånd i form av köpt plats vid hem för vård eller boende eller
konsulentstött familjehem/jourhem inklusive beslut om vårdkostnad. Avser
akuta beslut fram till nästkommande helgfri vardag, se punkten 2.3.1 A.
För att underlätta och effektivisera ärendehanteringen inom socialjouren
föreslås även att socialsekreterare inom socialjouren förordnas att besluta i
ärenden om begäran om polishandräckning för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd av 43 § p. 2 LVU.
Det råder delegationsförbud beträffande beslut i fråga om begäran om
polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-07-07

3 (7)
Diarienummer

2022/ASN 0054

med stöd av 43 § 2 p. LVU (jfr 6 kap. 38 § Kommunallagen och 10 kap. 4 §
SoL).
Ett förordnande skiljer sig emellertid från delegation på så sätt att nämnden
måste ange vem förordnandet avser. Det är alltså fråga om ett personligt
förordnande som möjliggörs genom att socialnämnden i ett beslut anger namn
på de som förordnats.
Socialsekreterare inom socialjouren föreslås få kompletterande beslutanderätt
med stöd av ett personligt förordnande, såsom framgår av bilaga 1 i
arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning. Förslaget
överensstämmer med Nacka och Värmdö kommuns delegationsordningar med
förordnande till socialjouren.

Ekonomiskt bistånd
För att underlätta och effektivisera ärendehanteringen inom
Försörjningsstödsenheten föreslås att beslut om ekonomiskt bistånd för
hyresskulder fattas av enhetschef upp till 50 procent av basbeloppet och
därutöver Individutskottet, se punkterna 2.2.3. B1, B2 och B3 i
delegationsordningen. Delegation för gruppledare om 25 procent av
basbeloppet kvarstår.
Beslut om ekonomiskt bistånd för hotellkostnader och härbärgeskostnader
föreslås kunna fattas av socialsekreterare för högst 30 dagar, gruppledare 3
månader och därutöver Individutskottet, se punkterna 2.2.3. C1, C2 och C3.
Lägsta delegat för beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
som utgått obehörigen eller med för högt belopp föreslås ligga på
socialsekreterare istället för enhetschef, se punkten 2.2.10.
Lägsta delegat för beslut om ekonomisk hjälp enligt 4 kap 2 § SoL med villkor
om återbetalning föreslås vara gruppledare istället för Individutskottet, se
punkten 2.2.11.

Övrigt bistånd, vuxna
Lägsta delegatsnivå för beslut om boendestöd inom LOV, utöver 5 tim/vecka
föreslås vara gruppledare istället för enhetschef, se punkten 2.10.2 A2 i
delegationsordningen.
Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson föreslås höjas
från 25 procent till 40 procent på handläggarnivå. Belopp därutöver föreslås
beslutas av gruppledare istället för enhetschef, se punkterna 2.10.4 A och B.
Beslut om bistånd i form av skyddat boende för tid utöver 30 dagar föreslås
fattas av enhetschef istället för förvaltningschef, se punkterna 2.10.5 A och B.
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Beloppsgränsen för enhetschef om 2 600 kr/dygn föreslås höjas till 2 800 kr/
dygn avseende köp av plats för bostad med särskild service för personer med
psykisk funktionsnedsättning samt för korttidsboende, se punkterna 2.10.6 A
och 2.10.8 A.
Lägsta delegatsnivå för beslut att fastställa den enskildes avgift i samband med
dygnet-runt placering för stöd eller behandling (vuxna) föreslås vara
handläggare istället för enhetschef, se punkten 2.10.11.
Delegeringsnivå för köp av turbundna resor föreslås ändras från
förvaltningschef respektive enhetschef, till gruppledare respektive enhetschef,
se punkterna 2.10.22 A och B.
Hänvisningen till 8 kap 1 § SoL föreslås tas bort i punkten 2.14.2 eftersom
motsvarande regleras i punkten 2.10.12.
Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt
förtydliganden genomförts.

Ny lagstiftning inom LVU och SoL
Den 1 juli 2022 trädde ny lagstiftning i LVU och SoL i kraft; ”Lex lilla hjärtat”.
Med anledning av den nya lagstiftningen finns skäl att delegera följande beslut
till Individutskottet.
Provtagning inför umgänge och upphörande av vård enligt LVU:
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås delegera beslutanderätten enligt
32 a-b §§ LVU om provtagning inför umgänge och upphörande av vård enligt
2 § LVU till Individutskottet (jfr 10 kap. 4 § SoL). Förslagen framgår av
punkterna 2.5.29 A-B i delegationsordningen.
Övervägande av flyttningsförbud i samband med prövning av vårdens
upphörande enligt LVU:
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås delegera beslutanderätten till
Individutskottet att särskilt överväga en ansökan om flyttningsförbud enligt
13b § LVU, när socialnämnden prövar om vård som har beslutats med stöd av
LVU ska upphöra för någon som är under 18 år och som är placerad i ett hem
som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen. Förlaget framgår av
punkten 2.5.12 i delegationsordningen.
Vårdnadsöverflyttning enligt LVU:
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås delegera beslutanderätten till
Individutskottet att med stöd av 13c § LVU särskilt överväga om det finns skäl
att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken, när
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den unge har varit placerad i samma familjehem under två år från det att
placeringen verkställdes. Därefter ska frågan övervägas årligen. Förlaget
framgår av punkten 2.5.13 i delegationsordningen.

Flyttningsförbud enligt SoL:
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås delegera beslutanderätten till
Individutskottet att överväga en ansökan om flyttningsförbud enligt 6 kap. 8a §
SoL, när vårdnadshavare eller barnet, om barnet fyllt 15 år, begär att vården
ska upphöra. Förlaget framgår av punkten 2.3.8 i delegationsordningen.
Vårdnadsöverflyttning enligt SoL:
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås delegera beslutanderätten till
Individutskottet att med stöd av 6 kap. 8b § SoL särskilt överväga om det finns
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken,
när barnet har varit placerad i samma familjehem under två år från det att
placeringen verkställdes. Därefter ska frågan övervägas årligen. Förlaget
framgår av punkten 2.3.9 i delegationsordningen.

Förändringar inom GDPR och upphandlingsområdet.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2022 att revidera KS
delegationsordning. Revideringen avsåg i huvudsak förändringar gällande de
avsnitt som berör GDPR och dataskyddslagen, upphandling och inköp.
Kommunens önskemål är att relevanta förändringar ska föras in i alla
nämnders delegationsordningar.
Förändringar rörande GDPR
Punkt 1.2.3A till 1.2.3F föreslås strykas ur delegationsordningen. Istället
föreslås ett helt nytt avsnitt rörande GDPR och- dataskyddslagen införas med
egen rubrik under punkten 1.12 i delegationsordningen.
För att se förtydligande motiveringar för varje punkt under avsnitt 1.12
rörande GDPR och dataskyddslagen hänvisas till bilaga 3.
Förändringar rörande upphandling
Under rubriken ”verkställighet” i ingresstexten föreslås att en befintlig mening
revideras och utökas. Syftet är att klargöra att tecknande av avtal, beslut om
uppsägning eller hävning av tecknade avtal, avtalsförlängningar och försäljning
av varor och tjänster för drift- eller investeringsändamål som upptagits i
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gällande budget i regel anses som verkställighet, om det inte gäller principiella
frågor.
Dessutom tydliggörs att chefer normalt sett har rätt att göra inköp upp till
direktupphandlingsgränsen samt avrop och förnyade konkurrensutsättningar
från kommunens egna ramavtal, och ramavtal som kommunen upphandlat
gemensamt med andra kommuner, oavsett belopp, om inköpet är inom
chefens budget, attesträtt och verksamhetsområde.
Förslaget innebär att punkterna 1.9.1–1.9.2 ersätts med de punkter som i
tillämpliga delar överensstämmer med Kommunstyrelsens utformning av
delegationsordning avseende upphandling och inköp. Avsnittets nuvarande
rubrik ”Ekonomi” föreslås ersättas med rubriken ”Upphandling och
ekonomi”.
I övrigt har vissa redaktionella ändringar gjorts i delegationsordningen.
Avsikten är att underlätta förståelsen.
Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Förändringarna bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn.
Beslutspunkter som har lagts till utgår från aktuell lagstiftning och rör SoL och
LVU som klargör att barnets bästa alltid ska beaktas och en prövning görs i
varje enskilt ärende.

Bilagor:
1. Delegationsordning utan ändringsmarkeringar
2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar
3. Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt M rörande GDPR och
dataskyddslagen
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